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 رفاسملا ةالص باب

 مادقألا يشمو لبإلا ريس اهيلايلو ماي ةئ ذ ةريسم ناسنإلا دصقي نأ ماكحألا هب ريغتي يذلا رفسلا

 (رفاسملا ةالص باب) :م

 ء هلعاف ىلإ لوعفملا ةفاضإ هيف ةفاضإلاو « رفاسملا ةالص ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ:ش
 يف لصألاو ءرفاسملل فشكت قيرطلا ذإ .فشكلا وهو « رفسلا يف ةلعافملا باب يف رفاسملاو

 امك ؛ لیبقلا اذه نم وجو ؛ اتغيأ دحاولا تح يف لمعتسي دقو ؛نيثا نيب لمل نوكي ذأ ةاع فا

 صقنلا دوجو ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو ءاوعرسأ ىنعمجب ( اوعراسو # : ىلاعت هلوق يف
 . ىفخيال ام ىلع هجولا نم لزعع انه اه حارشلا هركذ يذلاو ءرهاظ وهو « امهيف

 يف رفسلا :ش « اهيلايلو « مايأ ةثالث ةريسم ناسنإلا دصقي نأ ماكحألا هب ريغتي يذلا رفسلا ) :م
 يذلا - هلوقب هلاق يذلا وهو « صاح عطق دارا لب « انهاه دارمي سيلو « ةفاسملا عطق :ةخللا

 «اهيلايلو مايأ ةئالث حسملاو ‹ راطفإلاو < ةالصلا رصق ماكحألا ريغتب دارأ - ماكحألا هب ريختي
 . مرحم ريغب ةرحلا ىلع جورخلا ةمرحو « ةيحضألا طوقسو « نيديعلاو « ةعمحجلا طوقسو

 « رفسلا ينعأ ءأدتبملا ربح هنأل ؛ عفرلا لحم يف ةيردصم دصقي نأ يف - نأ - ةملكو
 ريس دصق الب ملاعلا عيمج فاط ول هنأل هب ديقو «مزعامل ةنراقملا ةثداحلا ةدارإلا وه دصقلاو

 ريغت قح يف ربتعملا ناكف <  كلذكف لاب كلذ ره مار دصق ولو ءأرفام ذوكيال مامق

 لاقو ءاهدرججب لعجي مل وهو « رفسلا لاب امف « ةينلا درجمب تبثت ةماقاإلا :تلق نإف
 وهواهزواجاذإاذك « ارفاسم نوكي ال رفسلا ةدل دصاق ريغ رصملا تويب زواج اذإ : ي يزارتألا

 نأل ؛ ًرفاسم نوكي ال رصملا تويب زواجي ملو رفسلا ةدم دصق اذإ اذكو «رفسلا ةدم نود ام دصقي
 ثٹیح حماست : «ةيادهلا » بحاص نأ تفرع اذه نعف « هب لعفلا لصتي ملام ربتعي ال مزعلا درجم
 . رصملا تويب ةزواجم هيف ركذي مل

 هللا ءاش نإ ءيجيسو « هريغل طرش ركذ يذلاو «رفسلا فيرعت ددص يف فنصملا :تلق
 . یلاعت

 ءنايبلا فطع ىلع وأ « ةريسم هنأ ىلع هلوق نم لدب هنأ ىلع بصنلاب :ش ( لبإلا ريس ) :م
 نم تعمس اذکه «لبإلا ريس يف بصنلاب لاق ثيح « عضوملااذه بارعإ يف يقانغسلا مظع دقو
 . هطخب اديقم هتدجوو « خيشلا

 ربخ هنأ ىلع اعوفرم نوكي نأ زوجيو « لبإلا ريس ينعأ ريدقتب اًبوصنم نوكي نأ زوجي :تلق
 ءهلبق ام ىلع اًفطع اًضيأ بصنلاب :ش ( مادقألا يشمو ) :م لبإلا ريس يه هريدقت ‹فوذحللا ًأدتبملا
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 نأل ؛ راهن ريسلا دارملا اغإو ءاًراهنو اليل ريسلا ريسلاب داري الو « اًضيأ ناروكذملا ناهجولا زوجيو

 اذكو « كلذ قيطي ال يمدآلا نأل . رجفلا ىلإ رجفلا نم هباهذ طرشلا سيلو « ةحارتسالل ليللا

 . رفسلا ةدم ليمكت قح يف ريسلاب قحلم ةحارتسالل هلوزنو «راهنلا ضعب يف يشملا قيطت ال ةبادلا

 ةالصلا اهيف رصقي ةفاسم لقأ :نويفوكلاو انباحصأ لاقف « ريثك فالتخا عضوملا اذه يفو

 ‹ ديربلا ريس ىلع وأ ءاتشلا مايأ رصقأ يف مادقألا يشمو « لبإلا ريسب نهيلايلو « مايأ ةثالث ةريسم

 . ةلفاقلا ريس وهو « روكذملا وه طسولاو « لجعلا هؤاطبإو

 ةئ د ةريسم يه قيرط كلس ول : «ديفملا» يفو . ةياورلا رهاظ باوج اذه : «ةفحتلا» يفو

 وهو « ثالثلا رثكأو نيمويب فسوي وبأ ردقو « رصق رخآ قيرط نم موي يف لصي نأ هنكمأو «مايأ

 وهو : (ةفحتلا»و «طيحملا» يفو دمحم نع ةعامس نبا ةياورو « ةفينح ىبأ نع نسحلا ةياور

 «ثلاثلا مويلا يف لاوزلا دعب هدصقم غلبي نأ ثلاثلا مويلا رثكأو « دمحمو « فسوي يبأ نع ةياور

 . يباجيبسألا هركذو

 : ليقو ءاًخحسرف نورشعو دحأ : ليقف خسارفلاب اهوردق خياشملا ةماعو : ينانيغرملا لاقو

 ‹ راتخملا وهو : «هقفلا عماوج» يفو « ىوتفلا هيلعو : ينانيغرملا لاق « اًخسرف رشع ةينامث

 نب ديوسو «دوعسم نباو « نامثع بهذم وه فنصلملا هركذ امو « اًحسرف رشع ةسمخ :ليقو

 ‹ ريبج نباو « هللا دبع نب كيرشو <« ةبالق يبأو « يناميلا ةفيذحو : «ديهمتلا» يفو « ةلفغ

 (طوسبملا» بحاص ىكحو «يح نب نسحلاو « يروثلاو « يعخنلاو « يبعشلاو « نيريس نباو

 نباو ‹ سابع نبا نع حيحصلاو « انبهذم لثم - مهنع هللا يضر- رمع نباو « سابع نبا نع

 يف نارصقي اناك رمع نباو « سابع نبا نأ يراخبلا ىور «كلذ ريغ - امهنع هللا يضر - رمع

 :هوجو نم ةعبرأ

 لعف ىري ال يعفاشلاو « امهلعف وه اغإو ةي هللا لوسر نع اًئيدح سيل كلذ نأ : لوألا

 ؟ هب لمعي فيكف ةجح هَ هللا لوسر باحصأ

 . ةباحصلا نم امهريغ نأ : يناثلا

 نع «جيرج نب ديمحو « بويأ ىور « فالتخا دشأ كلذ يف امهنع فلتخا دق هنأ : ثلاثلا

 . اليم نيعستو ةتس نم لقأ يف رصةي ال هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا

 ىلوأ وهو مصاع نب صفح نع يورو « درب ةعبرأ نم لقأ يف عنم هنأ ركذي مل هنأ : عبارلا
 هنآ ثيدحلا نع باوجلاو ء«رفعج وب ظفاحلا كلذ ركذ « ًاليم رشع ةينامث يف رصق هنأ عفان نم

 دشآ باهولا دبعو « دهاجم نب باهولا دبع نع فيعض وهو «شايع نب ليعامسإ نع هنووري

٤ 



 سنجلا ةصخرلا تمع اهيلايلو مايأ ةئالث رفاسملاو ةليلو موي لامك ميقملا حسم يء هلوقل

 كورتم : ىئاسنلا لاقو « باذك : يروثلا لاقو « ءىشب سيل : دمحأو « ىيحي لاق « هنم اًقعض

 ۰ . ثيدحلا

 ةعبس يعفاشلل : مهريغو نايبلاو « لئاسملا ابحاصو « دماح وبأ لاق : يوونلا لاقو

 ةتس : عضوم يف لاقو ءًاليم نوعبرأو ةينامث : عضوم يف لاق « رضقلا ةفاسم يف صوصن

 : عضوم يفو « اليم نوعبرأ : عضوم يفو ء اليم نيعبرأ نم رثكأ : عضوم يفو « اليم نوعبرأو

 نيب قيفوتلا يف ططشلا اوبكر هباحصأو « ةليلو موي : عضوم يفو « ناتليل : عضوم يفو « ناموي
 - ةفينح يبأ بهذم لجأل نهيلايلو مايأ ةثالث نم لقأ يف رصقي ال نأ يعفاشلا بحتساو «لاوقألا
 . فالخلا نم جرخي یتح - هنع هللا يضر

 مايأ ةئالث نم لقأ يف رصقأ ال نأ بحأف انآ امأف : «ينزملا رصتخم» يف «ىلحملا» ظفلو
 نأ لضفألاو « اًمثاق ضيرملا فلح ةالصلا يف هلوقك اذهو : بيطلا وبأ لاق . يسفن ىلع اًطايتحا
 رفكي ال نأ لضفألا فلخ اذإ هلوقكو «فالخلا نم جرخي ىتح مهب يلصي اًحيحص فلختسي
 يف رذنملا نبا لاق « مات موي يف رصقي : يعازوألا لاقو « فالخلا نم جرختل ثنحلا دعب ال لام اب

 لئس هنأ ةملس نب قيقش لئاو يبأ نع : « ىلحملا» يف مزح نبا ىكحو . لوقأ هبو : «فارشألا»
 نيسمخو ةئام امهنيبو « كلذ يف ة ةالصلا رصقي ال : لاقف «طساو ىلإ ةفوكلا نم رصقلا نع

 ‹ ةفوكلا نم امك ء اليم نينامثو نينثا نم لقأ يف رصق ال : ةياور يف يح نب نسحلا نعو «ًاليم
 . دادخبو

 :دماح وبأ لاقو ‹ هرصقو رفسلا لوط يف رصقي هنأ يرهاظلا دواد نع : «ديهمتلا» يف ركذو
 هيف ريدقت ال سايقلا طانمف : لاق «طوسبملا» يفو . رصق دلبلا جراخ هل ناتسب ىلإ جرخ ول یتح

 «مهنم وهو ةيرهاظلا دنع ليم نم لقأ يف رصقي ال هنأ : «ىلحملا» يفو . نآرقلا قالطإب لمعلا لب

 مزح نبا نإف « حيحص ريغ ةمئألا سمشو « دماح يبأ قالطإو « «ديهمتلا» يف رمع يبأ قالطإف

 حيحص ثيدحلا :ش “"(اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو ء ةليلو موي لامك ميقملا حسم : الب هلوقل ) :م
 :م هلوق وهف هب لالدتسالا هجو امأو « نيفخلا ىلع حسملا باب يف ىفوتسم هيلع مالكلا رم دقو

 ‹ نيرفاسملا عيمج وهو « سنجل ا اهيلايلو ماي ةئالث حسملا ةصحخر مع :ش ( سنجلا ةصخرلا تمع)

 فلألا نأ كلذ نايب «لوعفم هنأل بوصنم سنجلاو « مع ىلإ هدانسإب عوفرم ةصحخرلا هلوقو

 نيعتف « فتنم دوهعملاو سنجلا وأ دوهعملا دارملا نوكي نأ امإ ولخي ال - رفاسملاو - هلوق يف ماللاو

 اهيلايلو مايأ ةثالث نود ال دصاقلا نوكي الف نيرفاسملا عيمجل الماش رفاسملا نوكي نأ وهو « سنجلا

 . ملسم هاور : حیحص )۱(



 ‹ ثلاثلا مويلا رثكأو نيمويب -هللا همحر- فسوي وبأ هردقو . ريدقتلا مومع هترورض نمو

 دوهعملا مدعل سنجلل ناك اذإف « دساف وهو سنجلل ماللا نوكت ال نأ مزلي ًارفاسم ناك ولو « ًارفاسم

 ةثالثب ريدقتلا نوكي نأ مزلتسي كلذو « سنجل ا اذه نم وه نم ىلإ ةبسنلاب تمع ةصخرلا نوكت

 حسي ال رفاسم وه نم ضعب وهو اًقداص هضيقن ناكل الإو « كلذ ىلإ ةبسنلاب تمع اًضيأ مايأ

 تناك نإ هرمأل لاثتمالا مدع وآ ةيربخ ةلمجلا تناك نإ عراشلا ىلع لاحملا بذكلا مزليو مايأ ةثالث

 . هترورض نم تبث سنجلل ماللا نأ تبث امل زوجي ال كلذو ةيبلط

 ةئالثب ريدقتلا سنجل ا ةرورض نمو : يأ :ش ( ريدقتلا مومع هترورض نمو) :م هلوق ىنعم وهو

 عرشي رفاسم هن هيلع قدص نم لك نأ يضتقي صنلا نإ : لاقيو « انركذ امل رفاسم لك قح يف مايأ

 حسملا ققحت رفسلا ققحت املكف ‹ رصقلل ةلعلا وه رفسلا نأ « يضتقي رفاسملا : هلوق نإ : لاقيو

 : رونلا) € ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا # : ىلاعت هلوقل «نهيلايلو « مايأ ةثالث

 ١(. ةيآلا

 مايأ ةئالث : هلوق ناك اذإ سنجلا ةصخرلا مومع نم مزلي امنإ ةدملا يف ريدقتلا مومع :تلق نإف

 . رفاسملل ال حسي : هلوقب اًقرظ

 قسن ىلإ هنأل ؛ حسي هلوقل ال ميقملل هلوقل اًقرظ عقي نأ ةليلو « اًموي هلوق يف زاج ول :تلق

 ماق ام لاق اذإ امك ال هريغو حسي ةليلو « اًموي ميقملا هانعم نوكي هنأل ىنعملا دسفي ذئنيحف « دحاو

 . نيهجولا يف لعافلل ال لعفلل فرحلا : انلق « كلذك ناك اذإف « ًالثم نيتنس وأ « ةنس وأ « ارهش

 رفاسملا حسم زوجي < ًاليلد دج انأل ؛ عركذ ام مزلي الو « لعافلل ةيفرظلا نأ به :تلق نإف

 : لاق ةي يبنلا نأ -امهنع هللا يضر - سابع نبا نع « يورام وهو « لقأ وأ « ةليلو « اًموي

 .«نافطغ ىلإ ةكم نم درب ةعبرأ نم ىندأ ىف اورصقت ال : ةكم لهأ اي»

 . هدری ام هيف و« ثیدحلا اذه انرکذ دق :تلق

 كلذو ءاهيلايلو مايأ ةثالث ةدم ءافيتسا يضتقي هرهاظ نأل ؛ رهاظلا كورتم اذه :تلق نإف

 . قافتالاب طرشب سیل

 .هانركذ ام ىلع اًريسيت رفسلا ةدم ليمكت قح يف ريسلاب قحلم ةحارتسالل كورتملا :تلق

 ةدم يف دحلا - هللا همحر - فسوي وبأ ردق يأ :ش ( - هللا همحر - فسوي وبأ هردقو) :م

 :م رفسلا ةدم فسوي وبأ ردقو « ريدقتلاو « بوصنم ريمض الب ردقو « خسنلا رثكأ يفو «رفسلا

 دق ناسنإلا نأ ههجوو « فسوي يبأ نع « ىلعملا ةياور وهو :ش ( ثلاثا مويلا رثكأو « نيمويب)

 . كلذب دعب ال « ةعاسب تقولا لبق غلبيف ريسلا لجعيف « ماي ةثالث ةريسم رفاسي

٦ 



 وه روكذملا ريسلاو « امهيلع ةجح ةنسلاب ىفكو . لوق يف ةليلو مويب -هللا همحر- يعفاشلاو

 ‹ لوألا نم بيرق وهو لحارملاب ريدقتلا - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو « طسولا

 ةليلو مويب رفسلا ةدم يعفاشلا ردقو يأ :ش (لوق يف ةليلو مويب - هللا همحر- يعفاشلاو) :م
 ثيدحب كلذ ىلع لدتسي ايرو : لمكألا لاقو . ةعبس ًالاوقأ هل نأ انركذ دقو «هلاوقأ دحأ يف
 .باهولا دبع

 دهاجم نب باهولا دبع ثيدح يف نأل ؛ هل هجو ال يعفاشلا ىلإ لالدتسالا اذه ةبسن :تلق

 . ناموي وهو « درب ةعبرا

 ‹«فسوي يبأ ىلع ةجح ةنسلاب ىفك : يأ « ةدئاز ءابلا :ش ( امهيلع ةجح ةنسلاب ىفكو) :م
 ثيدحلا «...ةليلو اًموي ميقملا حسم » : ةا هلوق وهو « روكذملا ثيدحلا ةنسلاب دارأو « يعفاشلاو

 . رهاظ ريغ امهيلع ةجح ثيدحلا اذه نوكو

 امأو « هدنع ةياور هذه نأ ىلع« مايأ ةثالث فسوي وبأ هلاق ام مكح نإف « فسوي وبأ امآو

 . ناموي هيلع رمضملا :هلوقو « انركذ امك اذه يف ًالاوقأ هل نإف يعفاشلا

 ريخو « ةلجعلا ريس هأطبأو «ديرب ريس ريسلا لجعأ نأل :ش ( طسولا وه روكذملا ريسلاو) :م
 . طسوألا هنأل ؛ لبإلا ريسو « مادقألا يشجب : ريغصلا عماجلا» يف هرسفو « اهطسوأ رومألا

 ‹ ةنسلا مايأ رصقأ نم اهللختي يتلا تاحارتسالا عم ماي ةثالث ةريسم : «طوسبملا» يفو
 مل مهنأل كلذو « - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع نيتياورلا دحأو «سابع نبا بهذم اذهو

 . بيرق نع هانركذ ام ىلع اًراهنو ًاليل نوکی نأ اهیلایلو مای ةثالث ةريسم نم اودیری

 ةدم نأ ةفينح يبأ نع يور ينعي :ش ( لحارماب ريدقتلا - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو) :م

 لحارملاب ريدقتلا يأ :ش ( لوألا نم بيرق وهو) :م ةلحرم عمج وهو « لحارم ثالثب ربتعت رفسلا
 اًصوصخ « ةدحاو ةلحرم ريسلا نم موي لك يف داتعملا نأل ؛اهيلايلو مايأ ةثالثب ريدقتلا نم بيرق
 . ةنسلا مايأ رصقأ يف

 لحارم ثالثو « مايأ ةثالث ةريسم طارتشا ىلع « طيحملا » يف اهركذ ةلأسم لكشي : تلق نإف

 ىتح لاوزلا تقو ىلإ ىشمو « لوألا مويلا يف ركب اذإ « رفاسملا نأ وهو « روكذملا ثيدحلاب اًكسمت
 دعب ام ىلإ ىشمو « يناثلا مويلا يف ركب مث « اهيف تابو « ةحارتسالل اهيف لزنف « ةلحرملا غلب
 «لاوزلا تقو ىلإ ىشمو « ثلاثلا مويلا يف ركب مث « اهيف تابو «ةحارتسالل اهيف لزنو « لاوزلا

 ال هنأ مولعمو « ةينلا دنع ارفاسم ريصي هنأ ‹ حيحصلا : ةمئألا سمش لاقو ‹ دوصقملا ىلإ غلبف
 «كلذ عمو « ةلماك مايأ ةثالثب تسيل اهنأل ؛ ةلأسملا هذه يف « مايأ ةثالث حسم ءافيتسا نم نكمتي

 . رفاسم هنأ



 ‹ ربلا يف ريسلا هب ربتعي ال هانعم « ءاملا يف ريسلا ربتعي الو ‹ حيحصلا وه خسارفلاب ربتعم الو

 يف ريسلاب قحلم ةحارتسالل لوزنلا نأل ؛ اًريدقت هنم نكمت دقف ةقيقح نكمتي مل هنإ :تلق

 . رفسلا ةدم ليمكت ىح

 :م : هلوقب زرتحاو « خسارفلاب ةدملا ريدقت يف ةربع ال هنأ دارأ :ش ( خسارفلاب ربتعم الو) :م

 ‹ مهنيب اميف اوفلتخا مث ‹ خسارفلاب اهوردق مهنإف « خياشملا ضعب لوق نع :ش ( حيحصلا وه)

 : «ةياردلا» يفو ‹ رشع ةسمخ : ليقو « رشع ةينامث : ليقو « اخسرف نورشعو دحأ : ليقف

 . دادعألا عسوأ اهنأل ؛ رشع ةينامث ىلع ىوتفلاو

 ةسمخ ىلع مزراوخ ةمئأ رثكأ ىوتفو : « ىبتجملا» يفو . راتخملا وه : « هقفلا عماوج» يفو

 نم بيرق : «يرجاتلا عماوج» يفو . اًخسرف رشعانثا رفسلا : يلاقبلل «نيعبرألا» يفو « رشع

 . اذه

 يسراف وهو ‹ خسرف عمج وهو خسارفلاب اهوردق ‹ خياشملا ةماعو : ينانيغرملا لاقو

 عارذب فصنو عارذ ةوطخلاو « مدق فل نوئالثو ةتسو « ةوطخ فلأ رشع انثا وهو « برعم

 ثالث ليملاو « هللا لوسر دمحم « هللا الإ هلإ ل فورح ددعب اًعبصأ نورشعو ةعبرأ كلذو ةماعلا

 ىلع هيف ليي رصبلا نأل ؛ رصبلا دم ىهتنم ضرألا يف ليملا : يفارقلل « ةريخذلا» يفو « خسارف

 . بهاذم ةعبس هيفو « هكاردإ عقي ىتح ضرألا هجو

 ‹ عارذاتئام وهو « سرفلا قلط ةولغلاو « ءالغ رشع وه : «تاهيبنتلا » بحاص لاقو

 . عارذ ةئامثالث ةولغلا : «برغملا» يفو « عارذ فلأ ليملا نوكيف

 . «نايبلا» بحاص هلقن «عارذ فالآ ةثالث : ثلاثلا

 . عارذ فالآ ةعبرأ : عبارلا

 . يرهوجلا هركذ رصبلا دم : سماخلا

 . لمجلا ةوطخب ةوطخ فل : سداسلا

 . ةأرما مأ وه لجرأ« بهاذ مأ تآ وه « ملعي الف « صخشلا ىلإ رظني نأ : عباسلا

 ال هانعم) :م : هلوقب فنصمل آهرسفو ‹ يرودقلا مالك اذه :ش ( ءاملا يف ريسلا ربتعي الو) :م

 قیرط نمو «رحبلا نم رخآلاو « ربلا نم امهدحأ « ناقيرط هل عضوم ىلإ دصق اذإ اميف هنايب ءءاملا

 صخر تي « ربلا قيرط نم كلس ولف « كلذ نم لقأ ءرحبلا قيرط نمو «مايأ ةثالث ةريسم « ربلا

 يف ربتعملاو « رخآلاب امهدحأ ربتعي الو صخرتي ال « رحبلا قيرط كلس ولو « نيرفاسملا صخرت
۸ 



 ال ناتعكر ةيعابرلا ىف رفاسملا ضرفو : لاق . لبجلا ىف امك هلاحب قيلي امف رحبلا ىف ربتعملا امأف

 ةصخر رصقلاو عبرألا هضرف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . امهيلع ديزي

 ربتعي ينعي :ش ( هلاحب قيلي امف رحبلا يف ربتعملا امأف) :م : .هلوق ىنعم وهو « هلاحب قيليام رحبلا

 ( لبجلا يف امك) :م ةيلاع الو ةنكاس ال ةيوتسم حيرلا تناك نأ دعب « اهيلايلو مايأ ةثالث هيف ريسلا

 مايأ ةثالث هيف ربتعي هنإف :ش

 ازارتحا ضرفلا ديق :ش ( ناتعكر ةيعابرلا يف رفاسملا ضرفو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ال اهنإف ءرتولاو « برغملاو « رجفلا نع ازارتحا ةيعابرلا ديقو « اهيف فصتي ال ذإ ننسلا نع

 : -هنع هللا يضر - زيزعلا دبع نب رمع لاقو « نيتعكرلا ىلع يأ :ش ( امهيلع ديزي ال) :م فصت

 . امهريغ حصي ال ناتعكر رفسلا يف ةالصلا

 نب نسحلا لاقو «وهسلا يتدجس دجسيو « اهيفكي هنإف ةثلاثلا ىلإ ماق نإ : يعازوألا لاقو

 رثكو « هنم كلذ لاط نإف ءريسيلا ءىشلا هنم كلذ ناك اذإ ٠ اهداعأ ادمعتم اًعبرأ ىلص اذإ : ىح

 .ديعي ال اًيهاس ناك نإو «ديعي ادمعتم اعبرأ ىلص نإ : ناميلس يبأ نبا لاقو « دعي مل هرفس يف

 « رباجو «دوعسم نباو « يلعو « رمع لاق هبو « نيعتملا رفاسملا ضرف وهو رصقلا انبهذمو

 . - هنع هللا يضر- ناميلس يبأ نب دامحو « يروثلاو « رمع نباو «سابع نباو

 . ينبجعيام ال : لاق . رفسلا يف اعبرأ يلصي نأ لجرلل لمح ال : تلق : مرثألا لاقو

 لاقو « ةلأسملا هذه نع ةيفاعلا بحأ انأ : لاق دمحأ نأ : «فارشألا» ىف رذنملا نبا ىكحو

 . فالخلا نم جرخيل رصقلا ىلوألا : يباطخلا لاقو . ءاملعلا رثكأ لوق اذه : يوغبلا

 - امهنع هللا يضر- رمعو « ركب وبأو ةي هللا لوسر هلعف ام ىلع لمعلا : يذمرتلا لاقو

 ‹ يكلاملا قاحسإ نب: ليعامسإ يضاقلا هراتخا دقو . نونحس نب دمحم لوق وهو « رصقلا وهو

 . رذنملا نبا امهاكح « دمحأو كلام نع ةياور وهو

 ‹ كلام لاق هبو « تاعكر عبرأ رفاسملا ضرف يأ :ش ( عبرألا هضرف : يعفاشلا لاقو) :م

 ةرابع ةغللا يف يهو « ةصخر هتالص رفاسملا رصق يأ :ش ( ةصخر رصقلاو) :م ةياور يف دمحأو

 هنعو « اًريسيت دابعلا راذعأ ىلع ءادتبا اتباث نوكي ام : ةعيرشلا ىفو « ةلوهسلاو « قالطإلا نع

 هل دجن ملو # : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد « ةكردملا ةدارإللا نع ةرابع ةغللا يف يهو « ةيزع رصقلا

 ‹«ضراعب لصتم ريغ اتباث نوكي ام : ةعيرشلا يفو « اًعيلب ادصق يأ « ١١١( ةيآلا : هط) 4 اًمزع

 . ةصخر ال ةيزع رصقلا ىرنو : « عمجملا» بحاص لاقو

 فالتخا هيف : يزارتألا لاقو . اندنع رفاسملا قح يف ةيزع رصقلا : (طوسبملا» يفو

٩ 



 موصلاب ارابتعا

 ‹ هوركم لمكألاو . ةيزع وه : « ةفحتلا» بحاص لاقو . ةصخر هنأ ىلع مهنم اعفر «خياشلملا

 يف رهظت فالحل ةدئافو ‹ لضفأ مامتإلا نكل « مامتإلاو ‹ رصقلا نيب ريخم هنإ : يعفاشلا لاقو

 تدسف هدصق ريغ نم ةثلاثلا ىلإ ماق ول ىتح ةيعابرلا نم نيتعكرلا سأر ىلع ةدعقلا ضارتفا
 . مالسلا ريخأتل ءاسأ دقف هتالص مآ ولو « اندنع هتالص

 « ةالصلا نم اورصقت نأ مكيلع حانج ال # : ىلاعت هلوقب هبهذمب لاق نمو « يعفاشلا جتحا

 امك «بوجوللال ةحابإلل ركذي وهو « حانج ال : ظفلب رصقلا عرش هنأو . ٠١١( ةيآلا : ءاسنلا)

 الو « حابم رصقلا نأ لدف « ۲۳١١( ةيآلا : ةرقبلا) € ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال # : ىلاعت لاق

 . ةيمأ نب ىلعي نع ةعبرألاو «ملسم هاور ابو « رايخل اب هيف رفاسملا ناك احابم ناك

 4 ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف # : ىلاعت هللا لاق : باطخلا نب رمعل تلق لاق

 لوسر تلأسف «هنم تبجع امم تبجع : لاق « سانلا نمأ دقف متفخ نإف « ٠١١( ةيآلا : ءاسنلا)

 هامسو «لوبقلاب رصقلا قلع دقف “ هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص » : لاقف ةا هللا

 نع « يور ابو « اًمتح لوبقلا همزلي الف ‹ ةقدصلا لوبق ىف ريخم هيلع قدصتملاو « ةقدص

 يف تعنص ام ةشئاع اي : لاق تعجر املف ةا يبنلا عم ترفاس : تلاق - اهنع هللا يضر -ةشئاع

 ةصخر اذه نألو «تنسحأ» : لاقف « ترطفأ يذلا تمصو « ترصق يذلا تمعن ام كرفس

 . هيف ريختيف رفاسملل تعرش

 هضرف ريصي ميقملاب ىدتقا ول هنألو ؛رفسلا يف هيف ريختي مايصلا نإف :ش (موصلاب ًرابتعا) :م
 : اهنم ثيداحأ انلو «رجفلا يف امك ميقملاب ءادتقالاب ريغتي ال نيتعكر هضرف ناك ولو « اًعبرأ

 ةالص يف ديزو ‹ رفسلا ةالص ترصقأف « نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف : تلاق ةشئاع ثيدح

 . ملسمو يراخبلا هاور ‹ رضحلا

 يف مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح اهنمو

 . ةعكر فوخلا يفو « نيتعكر رفسلا يفو « تاعكر عبرأ رضحلا

 ضرتفا امك «رفسلا يف نيتعكر ةي هللا لوسر ضرتفا : ظفلب «همجعم» يف يناربطلا هاورو

 . اعبرأ رضحلا يف

 ‹ ناتعكر ىحضلا ةالصو « « ناتعكر رفسلا ةالص - هنع هللا يضر - رمع ثيدح اهنمو

 « مالسلا هيلع دمحم ناسل ىلع رصق ريغ مامت ٠ ناتعكر ةعمجلا ةالصو « ناتعكر رطفلا ةالصو

 . «دجاسملا ةالص باب» هحيحص يف ملسم هاور (۱)

 . ]٠٤٠٠١١[ يئاستلا- هللا ةظفح ينابلألا انخيش هلاق : ركنم (۲)

1۰ 



 .  «هحيحص) ىف نابح نباو « ةجام نباو « يئاسنلا هاور

 نأ انملع اميف ناكف « انملعف ء«لالض نحنو اناتأ ةا هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح اهنمو
 . "يئاسنلا هاور ءرفسلا يف نيتعكر يلصن نأ انرمأ - لجو زع - هللا

 يف رصقملاك رفسلا يف ةالصلا ممحملا : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ثيدح : اهنمو
 . "«هننس» يف ينطقرادلا هاور « رضحل ا

 كرت نم فاصوألا يف رصقلا وه اهيف روكذملا رصقلا نم دارملا نأ ةيآلاب هقلعت نع باوجلاو

 كلذ قلع هنأ ليلدب ءودعلا فوخل ءايإلا ىلإ دوجسلا وأ عوكرلا كرت وأ دوعقلا ىلإ مايقلا
 رصقاندنعو « رفسلاب قلعتم لب «عامجإلاب فوخلاب قلعتم ريغ ةالصلا رصق ذإ «٠ فوخل اب
 ‹ ناصقنلا مهوت عفدل صنلا يف حانجلا عفر نأ عم « بجاوال « حابم فوخلادنع فاصوألا
 ‹ ناصقنلا مهوت ةنظم كلذو «رضحلا يف مامتإلا ىلع مهتياور ببسب مهتالص يف مهنع كلذ عرف

 نألو «بوجولل رمألاو « لوبقلاب انرمأ هنأل انليلد هنأ ةيمأ نب ىلعي ثيدح نع باوجلاو
 ةقدصلاك درلاب دتري الو اًصضحم اًطاقسإ نوكيف «يلاملا مكح هل سيلف « ةمذلا يف ةبجاو ةقدص هذه
 .درلاب دترت ال اًطاقسإ نوكي « قاتعلاو « قالطلاو ٠ صاصقلاب

 هيلع قدصتف مهارد ةعبرأ رخآ لبق هل لجر ةلزنمب ةقدصلا لوبق يف هرايخ :تلق نإف

 « ةقدصلا در ءاش نإو « نامهرد هيلع ىقبيف « ةقدصلا لبق ءاش نإ هيلع قدصتملا نإف «نيمهردب

 . اذهاذكف « عبرألا هيلع نوكيف

 نإ اورصقا : لاق ىلاعت هللا نأك دبعلا يأر ىلإ اًضورفم ةعيرش بصن نوكي اذه :تلق
 يأرب ةقلعتم ريغ اهسفنب ةذفان بوجوو ةحابإو بدن نم هللا رماوأو « هل ريظن ال اذهو «متئش
 . دبعلا

 ليقو « ميقتسم ريغ اهب قلعتلاف « اهنع ةضراعتم تاياورلا نأ : ةشئاع ثيدح نع باوجلاو
 يف يور ام ليلدب «مامتإلا نم رابخألا يف ءاج ام لك اذكو « ناكرألا مات ىلع لومحم وه

 . اعوفرم- رمع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ]٠١١۳[ دواد وبأو « ]۱٤۷١[ يئاسنلا هاور ()
 .رمع نع ةرجع نب بعك نع نمحرلا دبع نع ةجام نبا هاورو « رمع نم عمسي مل ىليل يبأ نباو : يئاسنلا لاق

 . (۱۳۸ )١/ للعلا يف متاح يبأ نبا هلعأو

 . ]٤٤١[ يئاسنلا « ينابلألا هححص : حيحص (۲)

 . ًاباذک

۱۱ 



 لهأب يداني اًيدانم رمأ مث « نيتعكر عادولا ةجح ماع ةكم لهأب رهظلا ىلص ةَ هنأ روهشم ثيدح

 . رفس موق انإف مكتالص اومن : ةكم

 يتأيسف موصلاب انرابتعا امأو . هعم ةعامجلا ةليضف مهنم ريخي مل اعبرأ رفاسملا ضرف ناك ولو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع هباوج

 ميقملا نودب هضرف نإف ‹ميقملا رهظب ضقنيف « خلإ . . . ميقملاب ىدتقا ول هنألو : هلوقامأو

 ٠ مالسإلا خيش هركذ اذك « ةعمجلا وهو نيتعكر ريصي ةعامجلا وهو موقلا ببسو ‹ عبرأ

 عبرأ ىت - هنع هللا يضر - نافع نب نامشع یلص : «يراخبلا حيحص) يف :تلق نإف

 . تاعکر

 عم تيلص : لاق مث عجرتساف - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبعل كلذ ليق امل :تلق

 تیلصو « نيتعكر -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ عم تيلصو ‹ نیتعکر ینہ ا هللا لوسر

 . نيتعكر ىن - هنع هللا يضر - باطخل ا نب رمع عم

 يضر - نامثع دمتعا : يزارلا ركب وبأ لاق « نيتلبقتم نيتعكر تاعكر عبرأ نم يطخ تيلف

 ةماقإلا ىون هنأل متأ امغنإ هنأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نعو « ةكم لهأ نم هنأب همامتإ - هنع هللا

 نيتعكر ةالصلا ضرف نأ اونظي الل هعم اورضح نيذلا بارعألا لجأ نم كلذ لعف : ليقو

 . هلزنم يف هنأكف نينمؤملا مامإ ناك هنأل : ليقو « ارفسو ارضح ءادتبا

 . رظن كلذ لک یف : تلق

 . اورصقو هجاوزأب رفاس ةي يبنلا نألف : لوألا امأ

 . ثالث قوف رجاهملا ىلع مارح ةكمب ةماقإلا نألف : يناثلا امأو

 يف ةالصلا رمأ ىهتنا لب مالسلا هيلع يبنلا نامز يف ادوجوم ناك ىنعملا اذه نإف : ثلاثلا امأو

 . ناک ام رثکأ نامثع نامز

 « ركب وبأ كلذكو - هنع هللا يضر - نامثع نم كلذب ىلوأ ناك ةا يبنلا نألف : عبارلا امأو
 « ارئاج مامتإلاو ازئاج رصقلا ىأر هنأ كلذ يف لاقي ام نسحأو « - امهنع هللا يضر - رمعو

 . مامتإلا نم - اهنع هللا يضر - ةشئاع تلعف اميف لاقي كلذكو « نيزئاجلا دحأب ذخأف

 نع ۲٤۲( /۱) يواحطلاو « ٠۳١( /۳) يقهيبلاو ٠ يذمرتلاو « )٤/ ٤١١( دمحأو « [۱۲۲۹] دواد وب هاور (۱)

 . فيعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع هيفو . نيصح نب نارمع نع ةرضن يبا نع ديز نب يلع

۱۲ 



 ‹ ىضقي هنأل موصلا فالخب ةلفانلا ةيآاذهو « هكرت ىلع مثؤي الو ىضقي ال يناثلا عفشلا نأ انلو

 دق «ىضقي ال يناثلا عفشلا لصي مل اذإ رفاسملا نأ دار :ش ( ىضقي ال يناثلا عفشلا نأ انلو) :م

 ىلع مثؤي الو) :م نیتعكر يضقي نأ هيلع بجت ناك اًعبرأ ناك ول ذإ «ناتعكر ضرفلا نأ ىلع لدي
 لوهجلملا ةخيص ىلع مثؤيالو ءلفنلاك عفشلا كرت ىلع مثإلا ىلإ بسني الو يأ :ش (هكرت
 يأ :ش (ةلفانلا ةيآ) :م ميثأتلا مدعو « ءاضقلا مدع نم دحاو لك ىلإ ةراشإ :ش (اذهو) :م ديدشتلاب

 . ةلفانلا ةمالع

 « اًضرف عقيو باشي هب ىتأ ول هنإف « ثالث وأ « ةيآ ةبارق ىلع دئازلاب اذه لكشي :تلق نإف

 . اًضرف عقیو باثی هب یتأ الو « بقاعی ال هکرت ول جحلا ىلع هل ةعاطتسا ال نم اذکو

 «ةرايزلا قلطلرمألا لوانت وهو رخآ ليلدب هب نايتإللا دعب نيتروصلا يف ضرفلا عوقو :تلق
 . مثأي هكرت ول ىتح « هيلع ض رفيف اعيطتسم راص ةكم ىتأ هنألف « جحلا يف امأو

 . موصلاب ارابتعا : لاق ثيح موصلاب يعفاشلا سايق نع باوج اذه :ش ( موصلا فالخب) :م

 هيلع بترتي هجو ىلع لاحلا يف ءادألا بوجو طوقس اهانعم موصلا ةصخر نأ باوجلا ريدقتو

 ( یضقي هنأل) :م :هلوق ینعم وهو ‹«رضحلا يف يضقي هنإف رفسلا يف مصي مل اذإ اذهلو ؛ ءاضقلا

 دقو . لطاب ذئنيح سايقلاف « ىضقيال هنإف عفشلا فالخب « هكرت اذإ ىضقي موصلا نأل يأ :ش

 : نيهجو نم ثحب هيفو : لمكألا لاق

 نأ حانج مكيلع سيلف # : لاق ىلاعت هللا نأل ؛صنلا ةلباقم يف ليلعت اذه نأ : لوألا

 ؛ بجاولا نود ةحابإلل ركذي « حانج ال : ظفلو « ٠١١( ةيآلا :ءاسنلا) € ةالصلا نم اورصقت

 . همدعو « لوبقلا يف رايخلاب هيلع قدصتملاو « ةقدص هامس ةي يبنلا نألو

 ام نكي ملف اًضرف ناك جح اذإو « مثإ الو « ءاضق هيلع سيل جحي مل ول ريقفلا نأ : يناثلا

 . ةلفانلل ةيآ متركذ

 ةيألا يف روكذملا رصقلا نإف : لوألا نع امأ « اهنسحأو ةدابع رصق ام « امهنع باوجلا :تلق

 هنم دارملا سيل : لوقن وأ «رفسلا رصق يف ءاوس هريغو فئاخلا ذإ « قافتالاب فوخلا طرشب دوقعم

 ةحابإل وأ «ءايبإلا يف امك ةالصلا فاصوأ يف رصقلا وه دارملا لب « تاعكرلا دادعأ رصق

 . فوخلا ةالص يف يشملا وأ فالتخالا

 هلاب قدصتلاو « هعم ةالصلا حابأو « ًارصق هامسف « ةالصلا دسفي اهريغ يف هلثم نأل

 ضرتعم نم نوكي نألف ءدرلاب دتري ال طاقسإ ةعاطلاو « ةعاطلا ضرتعم ريغ نم كيلمتلا لمتحي

 . ىلوأ ةعاطلا

 . بيرق نع هانركذ ام : يناثلا نع باوجلا امأو

۳ 



 ةلفان هل نايرخألاو « ضرفلا نع نايلوألا هتأزجأ دهشتلا ردق ةيناشلا يف دعقو اًعبرأ ىلص نإو

 طالتخال تلطب اهردق ةيناثلا يف دعقب مل نإو « مالسلا ريخأتل اًئيسم ريصيو « رجفلاب ًارابتعا
 نيتعكر ىلص رصملا تويب رفاسملا قراف اذإو . اهناكرأ لامكإ لبق اهب ةلفانلا

 ( ةيناثلا يف دعقو ) :م ةيعابرلا يف تاعكر عبرأ يأ :ش ( اًعبرأ) :م رفاسملا يأ ( ىلص نإو) :م

 م هتالص زوجت ينعي :ش ( ضرفلا نع نايلوألا هتآزجأ دهشتلا ردق ) :م ةيناثلا ةعكرلا يف يأ :ش

 دقو « ناتعكر هضرف نل :ش ( ةلفان هل ) :م امهداز ناتللا نايرخألا ناتعكرلا يأ :ش ( نايرخألاو)

 هنأ الإ« حصف « زوجي ضرفلا ةيرحت ىلع لفنلا ءانبو « لوألا عفشلا بيقع « دوعقلاب هضرف مت
 هئزجت ىلوألا ةدعقلا دعب اًَعبرأ رجفلا ىلص اذإ ينعي :ش ( رجفلاب ارابتعا) :م ميلستلا كرتل هرك

 ‹ بجاو ةالصلا رخآ يف مالسلا ةباصإ نأل :ش ( مالسلا ريخأتل اًئيسم ريصيو) م الف الإو « هتالص

 . مئا اهکرت اذإف

 دنعو « هتالص يأ :ش ( تلطب) :م دهشتلا ةدعق ردق يأ :ش ( اهردق ةيناثلا يف دعقي مل نإو) :م

 :م هتيقرت ةصخر مهدنع نأ مدقت امل لطبت ال - هللا مهمحر - دمحأو « كلامو « يعفاشلا

 ةريخألا ةدعقلا نأل :ش (اهناكرأ لامكإ لبق) :م اهيف عرش يتلا هتالصب يأ :ش ( اهب ةلفانلا طالتخال)

 . اهکرت دقو نكر

 ماقو نيتعكرلا يف أرقي مل اذإف « ةءارقلا ىلإ جاتحي ةدعقلا ىلإ جاتحي امك رفاسملا :تلق نإف

 لطبي فيكف دمحم اًفالخ امهدنع هتالص تزاج نييرخألا يف ًارقو ةماقإلا ىونو « ةثلاثلا ىلإ

 . ةدعقلا كرتب

 ىوناذإ ام فالخب ةماقإلا ةين ريغ نم اعبرأ معتأو ‹ ىلوألا يف دعقي مل اذإ اميف مالكلا :تلق

 ةدعقلا قبت ملو نييلوألا يف ةءارقلا نع نييرخألا يف هتءارق ينغتو « اًعبرأ هضرف ريصي هنإف ةماقإلا

 امهدحأ يف وأ نييلوألا يف ةءارقلا كرتو ًاعبرأ ىَّلص ول «ةفحتلا»و «ديفملا» يفو «ًاضرف ىلوأللا

 ةءارقلا نأل ؛ يعفاشلا دنع ميقتسي ال اذه : تلق . دسفت ال يعفاشلا دنعو « اندنع هتالص دسفت

 . تاعكرلا عيمج يف هدنع نكر

 نم نيتعكر ىلص رصم تويب يأ :ش ( نيتعكر ىلص رصملا تويب رفاسملا قراف اذإو) م

 نإ : ينانيغرملاو «ةريخذلا» يفو . رصملا نارمع فلخي ىتح رصقي : (طوسبملا» يفو . ةيعابرلا

 اهزواجي ملام رصقي ال هنإف ءاهب ةلصتم كلذ لبق تناكو « رصملا نم ةأدتبم ةلحم هل تناك

 . اهزواجي مل نإو «رصقي هنإف ‹« رصملا دعب نوكت يتلا ةيرقلا فالخب « اهنود فلخيو

 يبأ نع نسحلا نعو . رصملا فلخي ىتح نيتعكر رفاسملا لصي الو : لصألا يف دمحم لاقو

 ديري ناك نإو « رصق دادخب ديري وهو تارفلا زواج اذإف « ارفس ديري ةفوكلا نم جرخ نم ةفينح

 نأ ربتعيف رصملا طسو يف نوكي نأ الإ اهبكري نيحف ةنيفس يف ناك نإو « تايبألا زواجي نيحف ةكم

٤ 



 . تويبلا زواجي

 : نسحلا نعو . بهذملا رهاظ ىلع رصق رصملا ناطيح زواج اذإ : « هقفلا عماوج» يفو

 ‹ ةيرقلا زواجي مل ام رصقي ال ةكس لوط امهنيب ناك نإف « ةيرق رصملا برقبو « ارفاسم جرخ نمف

 ال رصملا ضبر ةلصتم ىرق تناك اذإ اذه ىلعو « نارمعلا نم جرخي نيح رصق رثكأ ناك نإو

 . رصق ضبرلا زواج اذإ مهضعب نعو « خسارف تناك نإو « اهزواجي مل ام رصقي

 ملام ارفاسم ريصيال بكر وأ ىشمو رفسلا ىوناذإ ميقملا : «ةفحتلا»و ء «ديفملا» يفو
 ال رطفلا ىون اذإ مئاصلاك « لمعي ملام ًالماع ريصي ال لمعلا ةينب نأل ؛ رصملا نارمع نع جرخي
 اذإ الإ ‹« رصملا نارمع ةزواجم ربتعيو « ارطفم ريصي هنأ حيحصلاو : ؛طيحملا» يفو « ارطفم ريصي

 مامإلا ركذو « ىرقلا ةزواجم ربتعي ذئنيح هنإف ‹ رصملا ضرأب ةلصتم ىرق وأ ةيرق مث ناك
 . رصقي ذئنيحف ةولغ ردق رصملا نع لاصفنالا نوكي نأ هبشألاو ٠ يشاترمتلا

 ال ةعمجلاو «رادقملا اذه يف امهتماقإ زوجي هنإف « نيديعلاو « ةعمجمل ا ةالصب لكشي :تلق نإف
 . رصملا يف الإ ماقت

 جئاوح نم نيديعلا ةالصو « ةعمجلاو «هلهأ جئاوح نم ناك اميف هب قحلأ امنإ رصملا ءانف :تلق

 مهضعبو « نيخسرفب مهضعب اهردقف « ءانفلا ريدقت يف اوفلتخاو « اهنم سيل ةالصلا رصقو هلهأ

 : هداز رهاوخ مامإلاو « يسحخرسلا ةمئألا سمش لاقو « (طيحملا» يف هركذ « خسارف ةثالثب

 . ةولغلاب ردقم ءانفلا نأ حيحصلاو

 ىكحو « هجراخ روسلاب ةينبألا ةزواجم ال روسلا ةزواجم طرتشي دلبلا يف : يعفاشلا لاقو
 يف لوألاو « «درجملا» يف هجولا اذه يعفارلا حجرو « رودلا ةزواجم ربتعملا : نيهجو يعفارلا

 يفو . نارمعلا ةقرافم طرتشي ةيرق يف ناكو « روس هجورخ ةهج يف نكي ملذإو « !حرشلا»

 « هتيرق وأ هرصم تويب نم جرخي ىتح « رصقلا رفسلا ىون نل سيل : ةمادق نبال «ينغملا»
 - روث وبأو قاحسإو يعفاشلاو دمحأو يعازوألاو كلام لاق هبو : لاق « هرهظ ءارو اهفلخيو
 ٠ . هللا مهمحر

 ناميلسو ءءاطع نعو « اذه ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاقو

 دارأ هنأ ةعيبر يأ نب ثراحلا نعو « رفسلا ىون نم دلبلا يف رصقلا ناحيبي اناك امهنأ « ىسوم نبا

 دبع باحصأ نم دحاو ريغو « ديزي نب دوسألا مهيفو « نيتعكر هلزنم يف ةعامحل اب ىلصف ارفس
 مهمحر - دمحأو ‹« كلامو « يعفاشلادنع طرشلاو : « ةياردلا» يفو . مهنع هللا يضر - هللا

 ةثالث رصملا يف نوكي نأ : ةياور يفو « ناينبلا نم ءيش هراسي وأ  هنيي نع هيذاحي ال نأ - هللا
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 ول -هنع هللا يضر- يلع نع رثألا هيفو « اهنع جورخل اب رفسلا قلعتيف اهلوخدب قلعتت ةماقإلا نأل
 انرصقل صفا اذه انزواج

 قرافي نأ لبق هلزنم نم هجورخ دعب ةالص تقو هيلع لخد اذإ : لاق هنآ ءاطع نع يكحو « لايمأ

 « ليللا لخدي ىتح رصقي ال راهنلاب رفسلا أدتبا اذإ : دهاجم لاقو . رصقلا هل حابي رصملا تويب

 . راهنلا لخدي ىتح رصقي ال ليللاب أدتبا نإو

 نكي مل نإو « اهناطيحو ةيرقلا تويب زواج اذإ رصقي رفاس اذإ يناتسدلا : « ىبتجملا» يفو
 اذإ يودبلاو ‹ رصقي ةطوحملا عرازملاو نيبابلا زواج اذإ يورقلا : يعفاشلا دنعو « تويبلاف ةيرق

 بعلمو ءدازملا حرطملاك اهعضاوم ةزواجم كلذ عم ربتعيو « يحلاك ةلحملاذإ ةلحملا نع لصفنا

 . لبإلا نطاعمو نايبصلا

 :م رصملا تويب لوخدب قلعتت رقسلا نم ةماقإلا يأ :ش ( اهلوخدب قلعتت ةماقإلا نأل) م

 هدض قلعت ءيشلاب قلعت اذإ ءيشلا نأل « رصملا تويب نع يأ :ش ( اهنع جورخلاب رفسلا قلعتيف)
 ربتعملاو « هنع ةزواجملاب رفسلا مكح قلعت عضوملااذه قلعت امل مامتإلا وهو ةماقإلا مكحو «هدضب

 نإو ‹ رصق هقيرط يف يتلا ةينبألا فلخ ول ىتح هئاذحب يذلا بناجلا ال هنم جرخي يذلا بناجل اب
 ناك اذإف رصملا ءانفب هتزواجم ربتعي : ليقو .رصملا نم رخآ بناج نم ىرخأ ةينبأ هئاذحب ناك

 ءءانفلا ربتعي ال الإو ءانفلا ةزواجم ربتعي ةعرزم امهنيب نكي ملو < ةولغ نم لقأ اهئانف نيبو اهنيب

 وه اهتزواجم ربتعي رصملا صبرب ةلصتم ةيرق تناك نإو « رصملا نارمع ةزواجم ربتعي لب
 يآ :ش ( رثألا هيفو) :م . ةيرقلا نود ءانفلا ربتعي اهضبرب ال اهئانفب ةلصتم تناك نإو ؛ حيحصلا

 لاق « - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نع رثألا رصملا تويب ةقرافب رفسلا مكح نأ نم انركذ اميف

 . اذه يف هريغو لمكألا هعبتو -هنع هللا يضر- يلع نع روثأملاوهو : يقانغسلا

 يبا نع دنه يٻا نب دواد نع ماوعلا نب دابع انثدح« هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور : تلق

 مث « اعبرأ رهظلا ىلصف رفسلا نم جرح - هنع هللا يضر- اًيلع نأ يليدلا دوسألا يبأ نب برح

 نايفس انربخأ «هفنصم)» ىف قازرلا دبع هاورو « نيتعكر انيلصل صخلا اذهانزواج ول انإ: لاق

 نم جرخ امل - هنع هللا يضر- الع نأ دوسألا ىب ا نب برح يأ نع دنه يب نب ر دواد نع يروثلا

 : لاق ؟صخلا امو : تلقف < ‹ نيتعكر انيلصل صخلا اذه انزواج ول :لاقف اصح ىتأف « ةرصبلا

 . ةلمهملا داصلا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا مضب وه : تلق . بصق نم تيب

 يبأ نب يلع وه هلئاق  رثألا هيفو هلوق نايب اذه :ش ( انرصقل صحا اذه انزواج ول ) :م

 هللا يضر- سن نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدح هيفو « انركذ امك - هنع هللا يضر- بلاط

 نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو اعبرأ ةنيدملاب اب هللا لوسر عم رهظلا تيلص : لاق -هنع
 مدع ىلع لدياذهو «؟حيباصملا» يف اذك لاق مث ثيدحلا اذه ركذ هنأ يقانغسلا نم بجعلاو
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 نإو . رثكأ وأ اًموي رشع ةسمخ ةيرق وأ ةدلب يف ةماقإلا يوني ىتح رفسلا مكح ىلع لازي الو
 رهطلا ةدمب اهانردقف ثبللا هعماجي رفسلا نأل ؛ ةدم رابتعا نم دب ال هنآأل ؛ رصق كلذ نم لقأ ىون

 امهنأل

 :ش ( رفسلا مكح ىلع ) : م رفاسملا يأ : ش ( لازيالو) : م . تاهمألا ثيداحألا بتك يف هعالطا

 ىتح ) :م بابلا لوأ يف انركذ ام كلذ ريغو مايأ ةثالث نيفخلا ىلع حسملاو راطفإلاو رصقلا نم

 مزعو « مايأ ةثالث ريسي نأ لبق ةماقإلا ىون اذإ مايأ ةثالث راس نأ دعب ينعي :ش ( ةماقإلا يوني

 «يواحطلا» حرش يف حرص هبو «ةزافملا يف ناك نإو اًميقم نوكي هنإف هنطو ىلإ عوجرلا
 . لوق رشع ةينامث هيف :ش ( اًموي رشع ةسمخ ةيرق وأ ةدلب يف ) :ميباجيبسألل

 نبا نعو « ةليلو موي ةماقإ ةعيبر نعو « منأف ضرأب كلجر تعضو اذإ ةفينح يبأ نع

 ةسمخدمحأ نعو «مايأ ةعبرأ ةياور ىف دمحأو كلامو يعفاشلا نعو « مايأ ةثالث بيسملا

 . ابهذم هلعجو« ينغملا » يف هركذ ةالص نيرشعو نينثا يوني هنأ هنعو «مايأ

 هللا يضر- يلع لوق وهو« مايأ ةرشع يلع نب دمحمو حلاص نب نسحملا نعو

 رشع ةتس ةياور يفو « اًموي رشع ةثالث يعازوألا نعو « اًموي رشع انثا رمع نبا نعو «-هنع

 . هوححصو اًموي رشع ةينامث هنعو < اًموي رشع ةعبس هلوق يف يعفاشلا نعو ءاًموي

 لوقلاو . ةالص نيرشعو ىدحإ هنعو « رذنملا نبا هركذ دمحأ نعو« اموی نورشع مهضعب نعو

 . ادبأ رصقي رشع عباسلا

 وهو . ةياور يف ثيللاو « يروثلا لوقو « انباحصأ لوق وه : رشع نماثلا لوقلاو

 . ينزملا رايتخا وهو « -امهنع هللا يضر- رمع نباو « سابع نبا نع «يورملا

 . دئاز اذه : لمكألا لاقو . موي رشع ةسمحخ نع رثك اذإ يأ :ش ( رثكأ وأ ) :م

 اميقف اموي رشع ةسمخ يف تبث اذإ مكحلا نأل ‹ رثكأ ظفل ركذ ىلإ ةجاح ال هنأ دارأ : تلق

 ةداهشلا باصنك رثكألا ال لقألا عني ام ةيعرشلا تاردقملا نكلو « ىلوألا قيرطب اهءارو

 الو رصقلا نم عني اًموي رشع ةسمخب اهلحم يف ةماقإلا ةين نأ ناظ نظي ابرف « ةاكزلاو ةقرسلاو
 . كلذب نظلل اعفد رثك اذإو : لاقف « كلذ نم رثكأ عني

 ( هنأل ) :م هتالص :ش ( رصق ) :م اموی رشع ةسمخ نم يأ :ش ( كلذ نم لقأ یون نإو ) :م

 ابر « رفاسملا نأ ينعي :ش ( ثبللا هعماجي رفسلا نأل ةدم رابتعا نم دب ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش

 نأ نم دب الف« كلذ ربتعي الف ةعلسلا ءارش وأ ةقفرلا راظتناك هل ةحلصمل عضاوملا ضعب يف ثبلي

 ةدمو ةماقإلا ةدم نأل يأ :ش (امهنأل رهطلا ةدمب ) :م ةدملا يأ :ش ( اهانردقف ) :م ةدم ثبللا ردقي
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 -امهنع هللا يضر- رمع نباو سابع نبا نع روثأم وهو« ناتبجوم ناتدم

 . رهطلا

 مکحب ةالصلاو موصلا نم طقس ام ةداعإ بجوت رهطلا ةدم نإف :ش ( ناتبجوم ناتدم ) :م

 رشع ةسمخب رهطلا ةدم ىندأ ارذعتم امكح رفسلا مكحب طقسام بجوي ةماقإلا ةدمو ضيحلا

 امهنوكل مايأ ةئالشب رفسلاو ضيحلا ةدم ىندأ انردقاذهلو« ةماقإلا ةدم ىندأ كلذكف « اًموي

 . ناطقسي

 ( -امهنع هللا يضر- رمع نباو سابع نبا نع روثأم ) :مرهطلا ةدمب ريدقتلا يأ :ش ( وهو ) :م

 نأ كسفن ىفو «رفاسم تنأو ةدلب تمدق اذإ : لاق - هنع هللا ىضر- يواحطلا هج رخأ اذه :ش

 . اهرصقاف نعظت ىتم يردت ال تنك نإو ءاهب ةالصلا لمكأف اموي رشع ةسمحخ موقت

 رمع نبا نأ «دهاجم نع « رذ نب رمعانث عيكو انثدح « «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 باتك يف نسحلا نب دمحم هجرخأ ةالصلا متا اًموي رشع ةسمخ ةماقإ ىلع عمتجااذإ ناك

 اذإ : لاق رمع نب هللا دبع نع « دهاجم نع « ملسم نب ىسوم انث ةفينح وبأ انربخأ < «راثآلا»

 . رصقأف يردت ال تنك نإو « ةالصلا ممعتآف رشع ةسمخ ةماقإ ىلع كسفن تنطوف اًرفاسم تنک

 ماقأ اذإ :لوق يفو رصقلا هل حابي ال اًميقم راص مايأ ةعبرأ ةماقإ ىوناذإ : يعفاشلا لاقو

 اذإو :  ىلاعت هلوق رهاظب لوألا جتحاو « ةماقإلا وني مل نإو « اًميقم ناك مايأ ةعبرأ نم رثكأ

 . ٠١١( ةيآ : ءاسنلا) « ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا يف متبرض

 طرشلاب قلعملاو برضلا لوق دقف ةماقإلا ىون نمو ٠ ضرألا يف برضلاب رصقلا قلع
 . عامجإلا ليلدب كلذ نود ام اهانيب اغإ الإ ‹ همدع دنع مودعم

 لثم-هنع هللا يضر- نامثع نع يورو « ةماقإلا مكح تبثي كلذ ىلع ةدايزلاب نأ ىلع ليلد وهف

 . طايتحالل ىلوأ - هنع هللا ىضر- نامثع لوقب ذخألا ناك ةباحصلا تفلتخا الو ٠ هبهذم

 مث «برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا ىلجأ ال - هنع هللا يضر- رمع نأ يورو
 راص كلذ ىلع داز اذإف « رفسلا ةدم مايأ ةثالث نأ ملعف مايأ ةثالث ميقي نأ ارجات مدقي نمل برض

 امهنأ ميهاربإو ميهاربإ نع يور ال ىلوأ انلق اب ذخألا ناك عامجإلاب ةيآلا رهاظ كرت امل انلو
 ىورو ‹«صوصنملا ةلزنم لزنيف فيقوتلا كلذ ليبسو « اًموي رشع ةسمحخ ةماقإللا ةدم لقأ : الاق

 موي ىنم ىلإ جرخو «ةجحلا يذ نم عبارلا مويلا ةحيبص ةكم لخد ةي هنأ - هنع هللا يضر - رباج

1۸ 



 . ءاي ةئالث نم رثكأ ماقأ دقو « ةالصلا رصقي ناكو « ةيورتلا

 مايأ ةعبرأب اميقم ريصي ال ةينلا نودبو « ةماقإلا وني مل اذإ ام ىلع لومحم ثيدحلا :تلق نإف

 . هدلع

 يضقي ىتح ةماقاإللا يوني هنأ دبالو« جحلل ةكم لخد ةي هنأل اذه حصيال :تلق

 هنإف ثيدحل ا امأو «رصقي نأك كلذ عقو « مايأ ةعبرأ نم رثكأ ناك انركذ اميف هجح ىضقو «هجح

 امو . ةماقإلا ةدم ىندأ ريدقتل ال ةدملا هذه يف عفرت تناك مهجئاوح نأ ملع هنأل اذه ردق اغإ إي
 ىلع لدف < اًموي رشع ةسمخب ردقت اهنأ هنع يور اب ضراعم - هنع هللا يضر - نامثع نع يور

 ء اًميقم ريصي ال لقأ وأ مايأ ةثالث ةماقإلا ىون ول اب لكشي هنإف طايتحالا ىوعد امأو . هعوجر

 دحأ نع لقني مل هنأل عامجإلا فالخ يعفاشلا لاق ام : يواحطلا لاقو « هيف طايتحالا ناك نإو

 . مايأ ةعبرأ ةماقإلا ةينب اًميقم ريصي هنأب هلبق

 ماقأ اذإ : لاق هنأ بيسملا نبا نع دنه يبأ نب دواد نع ميشه نع يور ام هضراعي :تلق

 لوق ضراعي نأ زوجي ال اذه عمو « رصقيلف كلذ نود ناك امو « ةالصلا عتأ ر شع ةسمخ رفاسللا

 نأ رهاظلاف « هيف يأرلا قاحسإ يبأ نب ىيحي نعو « - امهنع هللا يضر - رمع نباو « سابع نبا

 . كلذك رثألا ناكف بجوم ربخلاو ةَ هللا لوسر نع هاور يباحصلا

 ‹ لوقعملا ليلدب اهلصأ تبثي نأ ال < رثألاب هلصأ لوقعم ىنعم هيف لاق هنأ عم فيك :تلق نإف

 اذإ ةماقإللا ةينب اًميقم ريصي الإ انلق انأ ملعا مث « سايقلاب نيرمألا دحأ حيجرت ليبق نم اذه ناكف

 ناك نإو « اًميقم ريصي ةماقإلا ىونو عوجرلا ىلع مزعف مايأ ةثالث رسي مل اذإ امأف «مايأ ةثالث راس

 لوخد وأ « ةماقإللا ةينب الإ رفسلا لطبي ال :«ىبتجعملا» يفو « مالسإلا رخف ركذ اذك ةزافملا يف

 سمخب رثؤت اإ ةماقإلا ةينو « رهظلا يف يعفاشلا لاق هبو «ةثالشلا لبق هيلإ عوجرلا وأ نطولا
 . طئارش

 ىتح يأرلاب لالقتسالاو « ةدملاو « عضولا داحتاو ٠ حصت مل هريرحت وأ ةماقإلا كرت : اهدحأ

 عمذيملتلاو « ريجألاو « قيقرلاو « ةجوزلاو « يبرحلاك ربتعي ال هريغل اعبت ناك نم ىون ول
 ملو « ةماقإلا عوبتملا ىون ولو « هعوبتم ىون اذإ الإ نيدلا بحاص عم سلفغملا يرخلاو «هذاتسأ

 انباحصا ضعب نعو « حصألا وهو لزع اذإ« ليكولاك ملعي ىتح رفاسم وهف عباتلا اهب ملعي

 . ملعلا مدع ةدم يف اودأ ام نوديعيو « نيميقم نوريصي

 . ملسم يف ليوطلا رباج ثيدح يف اذهو (1)



 وهو«ةزافملا يف ةماقأإلا ةين حصت ال هنأ ىلإ ريشي ةيرقلاو ةدلبلاب دييقتلاو « ربخلاك هلثم يف رثألاو

 ىلع يقب ىتح ةماقإلا ةدم وني ملو دغ دعب وأ ادغ جرخي نأ مزع ىلع ارصم لخد ولو « رهاظلا

 ‹« رصقي ناكو رهشأ ةتس ناجيبرذأب ماقأ - هنع هللا يضر -رمع نبا نأل ؛ رصق نينس كلذ

 ال هنأ ىلإ ريشي ةيرقلاو ةدلبلاب) :م ةماقإلا ةين ةحص نسحلا نب دمحم دييقت يأ :ش (دييقتلاو) :م

 «تاياورلا نم :ش (رهاظلا وهو) :م هنيي نع لطبي هلامش نأل :ش ( ةزافملا يف ةماقإلا ةين حصت

 ةماقإلااوونو «ءاملاوألكلا ريثك اعضوم اوكرت اذإ ةاعرلا نأ ٠ فسوي وبأ هنع یور امع هب زرتحاو

 بارعألاو ةمكارتلا اذكو « نيميقم نوريصي ةدملا كلتب مهيفكي ًالكلاو ءاملاو « اًموي رشع ةسمحخ

 ةذختملا تويبلاو « نارمعلا وهو اهعضوم يف الإ ةماقإلا ةين حصت ال ةياورلا رهاظ يف « داركألاو

 . «ناخ يضاق ىواتف» يف اذك « ربولا نم ةيبخألاو « مايخلا ال « ردملاو رجحلا نم

 ةدم) :م وني مل هنأ لاحلاو يأ :ش (وني ملو) :م دغ دعب جرخي وأ اًدغ هنم جرخي نأ ةين ىلع راصمألا

 :ش (رصق) :م ةديدع :ش (نينس) :م مزعلا :ش (كلذ ىلع) :م رصملا كلذ يف :ش (يقب ىتح ةماقإللا

 مايأ ةعبرأ نم رثكأ ماقأ اذإ هنعو « ةماقإلا وني مل نإو « م اًموي رشع ةتس ماقأ اذإ يعفاشلا دنعو

 « اًموي رشع ةعبس ةكمب ةي يبنلا هماقأ امم يعفاشلا ذخأو « متأ اًموي رشع ةينامث ماقأ اذإ : هنعو « مآ

 ملف ضراع رصقلا ذإ « لصألا ىلع داز ام متي كلذ نم رثكأ ماقأ نمف « "اًموي رشع ةينامث وأ

 داز ام يقب : هلوق امأو « ةماقإللاو « ةينلا مدع دنع رصقي ناك هك هنأل اندیؤي هاور ام :تلق

 . ةباحصلا عامجإب كلذ كرت : لوقنف لصألا ىلع

 ىتأ نإو «ةماقإلا عمجي ملام رصقي نأ رفاسملل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : يذمرتلا لاقو

 . هلثم رذنملا نبا لاقو « نونس هيلع

 هاور رثألا اذه :ش ( رصقي ناكو « رهشأ ةتس ناجيبرذأب ماقأ -هنع هللا يضر - رمع نبا نأل) :م

 ةتس ناجيبرذأب ماقأ هنأ رمع نبا نع « عفان نع « رمع نب هللا دبع انربخأ « هفنصم» يف قازرلا دبع

 نبا نع « عفان نع ‹«رمع نب هللا دبع نع «ةفرعملا» يف يقهيبلا هجرخأ « ةالصلا رصقي رهشأ

 نبا نع كيرش قيرط نم ٠١١( / /۳) يقهيبلا دنع سابع نبا ثيدح يف تءاج ًاموي رشع ةعبسلا ةياور (1)

 . نيتعكر يلصي ةالصلا رصقي ةرشع عبس ةكجب ماقأ : ب يبنلا نأ سابع نبا نع ةمركع نع يناهبصألا

 عست ىور نم ةياور. ملعأ هللاو يدنع امهدحأو ىرت امك ةرشع عبسو ةرشع عست يف تاياورلا هذه تفلتحخا : لاق

 . ها٠. حيحصلا يف يراخبلا اهعدوأ يتلا ةياورلا يهو ةرشع

 نيصح نبا نارمع نع يقهيبلا اهاور فيعض وهو كيرش اهدانسإ يفف ىرت امك ةفيعض ةرشع عبسلا ةياور : تلق

 . اًصضيأ فيعض وهو تمدقت دق رشع ةينامثلا ةياورو« مهبم لجر هدانسإ يفو
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 اوونف برحلا ضرأ ركسعلا لخد اذإو كلذ لثم -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نعو

 ‹اورصق اهب ةماقإلا

 لاق ‹ نيتعكر يلصن انكف « ةازغ يف رهشأ ةتس ناجيبرذأب نحنو « جلثلا انيلع جترا : لاق هنأ «رمع

 ‹ كلذ يف يعفاشلا ينزملا فلاخ كلذلف : تلق . نيخيشلا طرش ىلع دنس اذهو : يذمرتلا

 . ةعامحلا قفاوو

 قراشملا» بحاص لاق . ةدب بلهملاو يليصألا هطبضو « اروصقم ةزمهلا حتفب ناجيبرذأو

 هريغو ناميلس نب هللا دبع يبأ نع هانطبضو « ءابلا رسكب يدسألا نع هانطبض : « راونألا

 هب برعلا مالك : ينادحألا نبا لاقو < ءارلا نوكسو لاذلا حتفب يكم نبا هيف ىكحو « اهحتفب

 . ءارلا حتفو لاذلا نوكس

 ‹ ةدحوملا ءابلا ىلع فورحلا رخآ ءايلا يدقتو « ءارلا رسكب ناجيبرذآ بلهملا نع طبضو ۰

 . يبرذأو يرذأ اهيلإ ةبسنلاو ‹ اهندم لمجأ نم زيربتو « زربت دالبل مسا وهو

 نبا نع يورام لثم يأ :ش ( كلذ لثم - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نعو ) :م

 ءةالصلا نورصقي رهشأ ةعست نم زمرهمارب ةباحصلا تماقأ « هحيحص» يف ملسم هاور رمع

 نيرهش ناورم نب كلملا دبع عم ماشلاب ماقأ -هنع هللا يضر- اًسنأ نأ هريغو يقهيبلا ىورو

 ةمرخم نبروسملا هعمو ةليل نيسمحخ عرشلاب صاقو يبأ نب دعس ماقأو « رفاسملا ةالص يلصي

 يبأ نب دعس رطفأو نمحرلا دبعو روسملا ماصف ناضمر لخد ىتح دوسألا نب نمحرلا دبعو

 دبعو موصيروسملاو اردب تدهشو ءو هللا لوسر بحاص تنأ دعس اي : ليقف « صاقو
 . « ريبكلا هننس» يف يقهيبلا هاور « مهنم هقفأ انأ : دعس لاق !؟رطفت تنأو نمحرلا

 اهيلع لماع وهو نيتنس ةليلب قورسم عمانك : لاق لئاو يبأ نع مزح نبال «ىلحملا» يفو

 : سابع نبال تلق :لاق يزنعلا لاهنم يبأ نعو ٠ فرصنا ىتح نيتعكر «نيتعكر انب ىلصف
 . نيتعكر يلص : لاق ريس ىلعدشأ ال ًالوح ةنيدملاب ميقأ ينإ

 دبع عمانك : لاق نسحلا نع نابح نب مساقلا انربخأ «هفنصما» يف قازرلا دبع ىورو

 نبا یورو . نیتعکر ىلع دیزی الو عمجی ال ناكف نينس سراف اندالب ضعبب ةرمس نب نمحرلا

 تلق «لاق نارمع نب رصن ةزمح يبأ نع ديعس نبا ىنثم ا انث عيكو انثدح هفنصم» يف ةبيش يبأ

 رشع تمقأ نِإو نیتعکر لص : لاقف ؟يدهت فيکف ناسارخب مايقلا ليطن انإ : سابع نبال

 كلام لاق هبو « ةيعابرلا :ش ( اورصق اهب ةماقإلا اوونف برحلا ضرأ ركسعلا لخد اذإو ) :م

 ةماقإ اوون اذإ ديدجلا يف يعفاشلا لاقو فسوي يبأ نع ةياور وهو نومتي : رفز لاقو « دمحأو
 . ۰ . انلوقك ميدقلا يف لاقو « مايأ ةعبرأ
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 ملف « رفيف مزهي نأ نيبو « رفيف مزهب نأ نيب لخادلا نأل ء اتصح وأ ةنيدم اهيف اورصاح اذإ اذكو

 يف مهورصاح وأ رصم ريغ يف مالسإلا راد يف يغبلا لهأ اورصاح اذإ اذكو . ةماقإ راد نكت

 ‹ مهتيزع لطبم مهلاح نأل ؛ رحبلا

 (اذكو) :م نيلوقلا حصأ يف اًميقم ريصي مايأ ةعبرأ ةماقإ ىوناذإ براحملا : يوونلا لاقو

 (لخادلا نأل؛ اتصح وأ ةنيدم ) :م برحلا ضرأ يف يأ :ش ( اهيف اورصاح اذإ ) :م نورصقي :ش

 ةغيص ىلع مزهيو ‹ ةيردصم نأ ةملك :ش ( رفيف مزهي نأ نيب ):م برحملا ضرأ يف :ش
 . مولعملا ةغيص ىلع اًضيأ رفيف هلوقو «مولعملا

 رفيف هلوقو « لوهجملا ةغيص ىلع مزهيو « ةيردصم نأ ةملكو :ش ( رفيف مزهي نأ نيبو ) م
 لمعي الف نيضقانتم نيرمأ يلي لخادلا اذه رمأ نأ لصاحلاو « رارفلا نم ءافلاب مولعملا ةغيص ىلع

 ملف برجلا ناكل نيملسملا ةماقإ عضومب تسيل اهنأل :ش ( ةماقإ راد نكت ملف ) :م ةماقإلا ةين هيف

 . ةزافملا يفامك ةينلا حصت

 يف ينعي :ش ( رصم ريغ يف « مالسلا راد يف يغبلا لهأ اورصاح اذإ ) :م مكحلا :ش (اذکو) :م

 رصاح وأ يأ :ش ( رحبلا يف مهورصاح وأ ) :م ناطلسلا ىلع اوجرخ نيذلا مه يغبلا لهأو ةزافم

 . رحبلا يف مهنوك لاح يغبلا لدعلا له

 ؟اهركذ ةدئاف امف « اهلبق ام ملع ةلأسملا هذه مكح : تلق نإف

 ‹ ةعطقنماهنأل ‹ برحلا راد يف ةماقإلا ةين زوجت ال اغإ لاقي نأ وهو ةهبش عفدل : تلق

 حصت نأ بجيف مالسإلا لهأ دي يف مهتنيدمو يغبلا لهأ اهيلع يتلا ضرألاو « ةزافملاك تراصف
 . ةماقإلا ةين

 اذإف «ضرغل اوماقأ اغإ مهنأل :ش ( مهتيزع لطبم مهلاح نأل ) :م :هلوقب كلذ نع باجأف

 : لمكألا لاقو « برحلا راد يف ركسعلا ةينك ةرقتسم مهتيزع نوكت الف « اوجعزنا كلذ لصح

 يف :هلوقو ‹ رصم ريغ يف : هلوق نأ ىلع لدي متهيزع لطبم مهلاح نأل هلوق ينعي ليلعتلا اذهو

 مهتين حصت مل نصحلا يف مهورصاحو « يغبلا لهأ ةنيدم اولزن ول ىتح« ديقب سيل ءرحبلا
 ابر هنأل « هركذ امك رمألا سيلف ءاهيف نوميقملا روصملا لوصح دنع ةزافملاك مهتنيدم نأل « اًضيأ

 نأ رابتعاب ‹« نصحلاو ةنيدملا مكحب سيل رحبلاو « ةزافملا مكح نأ مهوحملا مهوتي ناك

 ‹ رهاظ اذهو « مهنصحو « مهتنيدم ىلع يه ام لثم « مهتكوشو مهدي اهيلع سيل ةزافملاورحبلا

 .رحبلا يفو «رصم ريغ يف : هلوق ركذ كلذكف

 ‹ نيميقم اوراص برحلا له هيف نظو عضوم يف ةماقإلا اوون نإ : « هقفلا عماوج » يفو

 ةحعنم نيملسمللو مهفانكأو مهنيتاسب اولزن نإ - هللا همحر- فسوي يبأ نع « ءالمإلا» يفو
 ةنيدم ىلع اوبلغ نإ « ةريخذلا» يفو : مهحانج يف مهيلع اولزناذإ حصي الو« مهتماقإ تحص
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 . ارهاظ رارقلا نم نكمتلل مهل ةكوشلا تناك اذإ نيهجولا يف حصي -هللا همحر- رفز دنعو

 ةماقإلا ةينو ‹ ةماقإ عضوم هنأل « ردم لا تويب يف اوناك اذإ حصي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 ‹ حصت ال ليق « ةيبخألا لهأ مهو ألكلا لهآ نم

 اودارأ نكلو « اراد اهوذختي مل نإو ءةالصلا اهيف نومتي « مالسإلا راد تراص اراد اهوذختاو

 . اورصق ارهش اهيف ةماقإلا

 هركذي ام ىلع ارهاظو « رارقلا نم مهنكمتل نيميقم اوراص مهل ةكوشلا ناك نإ : رفز لاقو

 عضوم تسيل اهنأل ةنيفسلا يف ةماقإلا ةينب اًميقم ريصي ال ةنيفسلا بحاصو حالملاو ٠ فنصلا

 . (طيحملا» يف هركذ « هنطو نم ةبيرق نوكي نأ الإ « ةداع ةماقإ

 برحلا ضرأ ركسعلا لخد اذإ اميف يأ :ش ( نیهجولا يف حصي - هللا همحر - رفز دنعو) :م

 ةكوشلا تناك اذإ ) :م رصم ريغ يف مالسإلا راد يف يغبلا لهأ اورصاح اذإ اميفو ةماقإلا اوونف

 ‹ رارقلا نم مهنكمت لجأل يأ :ش ( اًرهاظ رارقلا نم نكمتلل ) :م نيملسملا ركسعلا يأ :ش (مهل

 . لاحلا رهاظ ربتعي كانهو

 نأل يأ :ش ( هنأل ردملا تويب يف اوناك اذإ ) :م ةماقإلا ةين يأ :ش ( حصي فسوي يبأ دنعو ) :م

 لهأ اورصاحولف« حبصلا فالخب « رارقو :ش ( ةماقإ عضوم ) :م ردم لا تويب وه روكذما

 مهتيبخأ يف وأ مهتحاسب اولزن ءاوسو «ةماقإلا ةينب نيميقم اوريصي مل طيطاسفلاو ةيبخألا

 اودصقامشيح باودلا ىلع اهولمح مهنأ ىرت الأ « ةماقإلل دعيال اذه نأل « عامجإلاب

 مهطيطاسفو مهتيبخأ مهعمو « ًاعضوم نيملسملا ركسعلا دصق اذإ اذكهو : يناولحلا لاقو

 ‹ نكاسمي تسیلو ةلومح اهنأل ٠ نيميقم اوريصي مل اًموي رشع ةسمحخ ةماقإ ىلع اهفاومزعو

 .( طيحملا » ىف اذك

 وه دم ريغب هرخآ يف ةزمهلابو « ماللاو « فاكلا حتفب :ش (ألكلا لهآ نم ةماقإلا ةينو) :م

 ( مهو ) :م ةبطرو الك تاذ يأ « ةئلكو ةئلكم ضرأ ىهف نانحلاو ضرألا تئلك دقو ٠ بشعلا

 ‹ ربو نم وهو « دملاو رسكلاب ايابخ عمج ةيبخألا :ش ( ةيبخألا لهأ ):م مه ألكلا له يأ :ش

 . كلذ قوفامو < ةثالث وأ < نیدومع ىلع وهو رعش نم نوکیالو < فوص وأ

 نكلو «ةماقإلا ةينو : هلوق ينعأ « ًأدتبملا ربخ ةلمج هذه :ش ( حصتال : ليق) :م

 نأل ؛ اذكه انردق انإو « حصت ال اهيف كشي ألكلا لهأ نم رفاسملا ةماقإ ةينو :هريدقت «ليوأتلاب

 ًادتبملاب ربخلا ةطبار يمس يذلا وهو « أدتبملا ىلإ دئاع ريمض هيف نوكي نأ دب ال ةلمج ناك اذإ ربخلا

 . ةماقإلا عضوم يفاوسيل مهنأ لوقلااذه هجوو « هعضوم يف فرعامك
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 لطبت الف لصأ ةماقإلا نأل -هللا همحر- فسوي يبأ نع كلذ ىوري ‹ نوميقم مهنأ حصألاو

 هضرف ريغتي هنأل اعبرأ متأ تقولا يف ميقملاب رفاسملا ىدتقا نإو ‹ ىعرم ىلإ ىعرم نم لاقتنالاب

 ةيعبتلل عبرأ ىلإ

 . ةزافملا يف نونكسي نيذلا دركلاو كرتلاو بارعألا : تلق . ةيبخألا لهأ نم : تلق نإف

 همحر - فسوي يبأ نع كلذ ىوري « نوميقم ) :م ةيبخألا لهأ يأ :ش ( مهنأ حصألاو ) :م

 ةاعرلاو ةمكارتلاو داركألاو بارعألا : « ةفحتلا » يفو « ىوتفلا هيلعو « طيحملا» يفو :ش (هللا

 ‹ يعفاشلا لاق هبو «ةداع ةزافملا مهماقم نأل < نوميقم فوصلاو رعش تويب يف نونكسي نيذلا

 نيبو «ءاتشلا يف ةماقإال رخآ اعضوما ودصقو فيصلا يف مهتماقإ عضوم نعاولحترا اذإ امأو

 » يف اذك« ةفينح يبأ دنع قيرطلا يف نيرفاسم نوريصي مهنإف « مايأ ةثالث ةريسم نيعضوملا
 . (طيحملا

 لاق هبو «ةنيفسلا يف هلايعو هلهأ ناك نإو ‹ رفاسم حالم او لاقبلا ركذ «يبتجملا» يفو
 اذإ فسوي يبأ نع « ةريخذلا» يفو دمحأو نسحلادنعو « هل نطوب تسيل ةنيفسلا : يعفاشلا

 اولزن اذإ الإ ‹ نورفاسم مهنآ مهلق مهعمو ىعرم ىلإ ىعرم نم نولقتني زوافملا يف نوفوطي اوناك
 . مهتين تحص ةماقإلا ةدم مهيفكي ٌألكلا ناكو « زباخملا اوذخأو الکلا ریثک یعرم

 ضراع لاقتنالا نأل :ش ( ىعرم ىلإ ىعرم نم لاقتنالاب لطبت الف لصأ ةماقإلا نأل ) :م

 . ىلوأ لصألا ىلع مهلاح لجألو ضراعلاب لطبي ال لصألاو

 رفاسملا يدتقي ال هنأل تقولا يف : هلوقب ديق :ش ( تقولا يف ميقملاب رفاسملا ىدتقا نإو ) :م

 ضرف ىلوألا ةدعقلا نأل « ةدعقلا قح يف لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا موزلل تقولا جراخ ميقملاب

 يف ءاوسو تاعكر عبرأ يأ :ش ( اًعبرأ متأ ) :م «طوسبملا» يف اذك مامإلا قح يف لفن هقح يف

 نإ : كلام لاقو «دوادو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « اهلك وأ هتالص نم ءزج ىف هب ىدتقا كلذ

 لاقو ةعمجلا ىلع اًسسايق همزلي ال كلذ نود ناك نإو « مامتإلا همزلي ةعكر ميقملا ةالص نم كردأ

 . . ميقملا فلخرصقلا رفاسملل زوجي : هيوهار نب قاحسإ

 روث يبأو يعفاشلاو يروشلاو يعازوألاو سابع نبا نعرمع نبا نع رذنملا نبا ىكحو

 سوواط لاقو ‹ كلام بهذم لثم يرهزلاو نسحلا نع يكحو «انبهذم لثم دمحأو
 اعبرأ اهمتي اغنإ هنإ مث قاحسإ لوق لثم ةيرهاظلا لوقو « هاتأزجأ نيتعكر هعم كردأ نإ : يبعشلاو
 دنعو «اندنع نيتعكر يلصينأ رفاسملا ىلعف اهدسفأ اذإ هنأل « هتالص مامإلادسفي ملاذإ

 . مامإلا ةالص مزلأ هنأل « اعبرأ يضقي دمحأو « كلامو رفزو « يعفاشلا

 ةعباتملا همازتلال يأ :ش ( ةيعبتلل عبرأ ىلإ هضرف ريغتي ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م
 ام فالخب « هلاح ىلع رفاسم هنأل نيتعكر ىلص ءادتقالا دعب هتالص دسفأول هنكل « مامإلل
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 تقولا وهو ببسلاب ريغملا لاصتال ةماقإلا ةينب ريغتي امك

 ةالص اًمزلم راص هعورشب هنأل « تاعكر عبرأ ءاضق همزلي هنإف « دسفأ مث لفنلا ةينب ىدتقا

 . عبرأ مامإلا ةالصو <« مامإلا

 ‹ ميقملا فلختساف مامإلا ثدحأ مث رفاسملاب ميقملا ىدتقا اذإ ام اذه ىلع لكشي : تلق نإف

 . ميقملا ةفيلخلل يدتقملا ةلزنب راص لوألا مامإلا نأ عم عبرألا ىلإ هضرف ريغتي ال هنإف

 ةفص ةفيلخلا ذخأيف مامإلا وه رفاسملا نأك راص رفاسملا نع ةفيلخ ميقملا ناك ال : تلق

 . لوألا مامإلا

 ( تقولا وهو ببسلاب ريغملا لاصتال ةماقإلا ةينب ) :م عبرأ ىلإ هضرف يأ :ش ( ريغتي امك) :م

 ءادتقالا وهو « ريغملا دجو اذإف « تقولا نم مئاقلا ءزجلا وه ةالصلا بوجو ببس نأ دارأ :ش

 مكحلا نوكل « مكحلا يف لمع ببسلا يف لمع اذإف « ببسلا يف هلمع لمع« تقولا يف ميقملاب

 مل تقولا جورخ دعب امأف «ءادتقالا ةحصب لوقلا نإف «اًعبرأ هضرف ريصيف « ببسلل اًعبات
 الف ‹ نيتعكر هضرف ىقبيف «مكحب لمعي الف « هدكأتو ببسلا ررقتل ببسلا يف ريغملا لمعي
 ىدتقا نإ ةدعقلا تح ىف لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا ىلإ يدؤي هنأل ٠ ءادتقالا ةحصب لوقلا نكي

 هل ةءارقلاو « لفن مامإلا ةءارق نأل ‹ يناثلا عفشلا يف هب ىدتقا نإ ةءارقلاو « لوألا عفشلا يف هب

 . ضرف

 ىدتقاف لوألا عفشلا يف ةءارقلا ميقملا يسن ول اب لكشي ىنعملا نم متركذ ام : تلق نإف

 نأ يغبني ناكو « هؤادتقا حصيال تقولا جراخ كلذ ناكو ‹ يناثلا عفشلا يف هب رفاسلملا

 . ةلاحلا هذه يف امهيلع ضرف ةءارقلا نأل «زوجي

 قحتليف اعم يناثلا يف ةءارقلاو « اًبوجو ةءارقلل الحم نيعت لوألا حصي ال : تلق

 ءانب هيف ناکف « ةءارقلا نم تاعكرلا ولختف لوألا عفشلا يف تدجو اهنأك راصف « اهلحع

 . مودعملا ىلع دوجوملا

 ةءارقلا نإف يناثلا عفشلا يف ضرتفم اب لفنتملا ءادتقا حصي ال نأ يغبني اذه ىلعف : تلق نإف

 . زئاج هنأ لاحلاو « يدتقملا ىلع ضرف مامإلا نع لفن هيف

 أرق ولاذهلو« مامإلا ةالصلاعبت ءادتقالاب ضرفلا مكح ذخأت لفنتملا ةالص : تلق

 همحر- ديهشلا ردصلل « ريبكلا عماجلا » يف اذك اعبرأ اهؤاضق بجي ءادتقالا دعب هتالص لفنتملا

 .هللا

 دعب هليلعت ميقتسي فيكف ةيعبتلل : هلوقب ةيعبتلاب هضرف ريغب للع : ليق نإف : لمكألا لاقو
 : تقولا وهو ببسلاب ريغملا لاصتال : هلوقب كلذ
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 ةينب ريغتب ال امك ببسلا ءاضقنال تقولا دعب ريغتي ال هنأل ؛ هزجي مل ةتئاف يف هعم لخد نإو

 نيميقملاب رفاسملا ىلص نإو « ةءارقلا وأ ةدعقلا قح ىف لفنتملاب ضرتغملا ءادتقا نوكيف ةماقإلا

 نيتعك رلا يف ةقفاوملا مزتلا يدتقملا نأل « مهتالص نوميقملا متآو ملس نيتعكر

 ¢ بہسلاب ريغملا لاصتا وهو دوجوم عماجلا نأ هانعمو « هيلع سيقملل ليلعت كاد : تلق

 ةين وه يناثلا يف ريغملا نأ امك تقولا وهو ببسلاب لصتي دقو ءادتقالا وه لوألا يف ريغملا نإف

 ادإامك « ريغملا لاصتا مدعل هزجي مل هریغ يف هب یدتقا نإو « بہسلاب لصتا دقو < ةماقإلا

 . ىهتنا « تقولا دعب ةماقاإلا ىون

 « نيمكح ركذ هنأل « ليوطتلا ىلإ ةجاحلا نكت ملف لوألا نم دراو ريغ لاؤسلا اذه : تلق

 وه يذلا هبشلا هجو دوجول هيبشتلا ةقالعب ىناثلا ىلع لوألا ساقف «ةلعب امهنم دحاو لك للعو

 . هيلع سيقملاو سيقما نيب عماج

 مل ةتئاف ةالص يف ميقملا عم رفاسملا لخد نإو يآ :ش ( هزجي مل ةتئاف يف هعم لخد نإو) :م

 تقولا ريغ يف < هب ىدتقا نإو : لقي ملو ةتئاف يف هعم لخد نإو : لاق امنإو « ءادتفالا هزجي

 ‹ دسفت ال اهنإف تقولا بهذ مث تقولا يف ميقملا ةالص يف رفاسملا لحد اذإ ام هيلع دري الئل

 هريغب تقولا قحتلاف تقولا يف مامإلا عم عورشلاب مزل مامتإلا نأل« هدعب ءادتقالادجو دقو

 دعب ):م لامكلا ىلإ رصق نع :ش ( ريغتي ال ):م ضرفلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م نيميقملا نم

 عفشلا يف وأ ‹ لوألا عفشلا يف يدتقي نأ امإ ‹ ولخيال زاج ول هنأل « هؤادتقا زجي مل هضرف

 . رخآلا

 يف ضرف ىلوألا ةدعقلا نأل < ةدعقلا قح يف لفنتلاب ضرتفملا ءادتقا مزلي : لوألا يفف

 . ميقملا قح يف لفن رفاسملا قح
 قح يف ضرف ةءارقلا نأل ةءارقلا قح يف لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا مزلي: يناثلا يفو

 راشأ اذه ىلإو يعفاشلل اًقالخ ءاندنع زوجي ال لفنتلاب ضرتفملا ءادتقاف « مامإلا نود يدتقملا

 : هلوقب ةجيتنلا ءافب فنصملا

 عفشلا يف هؤادتقا ناك اذإ :ش ( ةءارقلا وأ ةدعقلا قح ىف لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا نوکیف ) :م

 . دسفي اًضيأ وهو امهعامتجا زاوجل عمجلا ةعنام ال ولخلا ةعنام انه - وأ - ةملكو « يناثلا

 يف ملسي مامإلا وه يذلا رفاسملا يأ :ش ( ملس نيتعكر نيميقملاب رفاسملا ىلص نإو ) :م
 عبرأ يهو :ش ( مهتالص ) :م نودتقملا :ش ( نوميقملا متأو ) :م هتالص امه نيتللا نيتعكرلا رخآ

 . رفاسملل نيتللا :ش ( نيتعكرلا يف ) :م مامإلل :ش ( ةقفاوملا مزتلا يدتقملا نأل ) :م تاعكر

۲٢ 



 راص ضرفلاو «ًالعف ال ةيرحت دتقم هنأل حصألا يف أرقي ال هنأ الإ « قوبسملاك يقابلا يف درفنيف

 نايتإلا ناكف « ضرفلا دأتي ملف ةلفان ةءارقلا كردأ هنأل ؛ قوبسملا فالخب اًطایتحا اھک رتیف یدؤم

 . ىلوأ

 هتاف اميف درفني هنإف :ش ( قوبسملاك ) :م ناتعكر وهو ةالصلا نم :ش ( يقابلاب درفنیف ) :م

 ال) :م روكذملا يدتقملا نأ الإ يأ ‹ درفنيف :هلوق نم ءانثتسا :ش ( هنآ الإ ) :م مامإلا عم هتالص نم

 يف كردأ يذلا قوبسملا فالخب ىدؤم راص ةالصلا ضرف نأل هتالص نم يقب اميف :ش ( أرقي

 . ةلفان ةءارق كردأ هنأل ةءارقلاب يتأي ثيح « يناثلا عفشلا

 نومتياميف ةءارقلا بوجو نم خياشملا ضعب لوق نع هب زرتحا :ش ( حصألا يف ) :م

 ىلإ راشأو « نيقوبسملا اوهبشأف « هيف اوهس اذإ وهسلا دوجس مهمزلي اذهلو « هيف نودرفني مهنأل
 ‹« لعفلا ثيح نمال ةيرحتلا ثيح نم يأ :ش (ًالعفال ةيرحت دتقم هنأل ) :م هلوقب حصألا هجو

 نألف <« ًالعفدتقم سيل هنأ امأو « ةيرحتلا لوأ يف هعم ءادألا مزتلا هنإف « ةيرحت دتقم هنأ ام
 ةءارق الو « قحال وهف كلذك ناك نم لكو «نيتعكرلا سأر ىلع مالسلاب غرف دق مامإلا لعف

 ًالعف دتقم هنوك ىلإ رظنلابو ءةءارقلا هيلع مرح ةيرحتلاب دتقم هنوك ىلإ رظنلاب هنأل « قحاللا ىلع
 . مرحملل ةبلغلاف اعمتجا اذإ حيبملاو مرحملا نأل اًطايتحا اهكرتيف ةءارقلا بحتسي

 ةءارقل :ش ( ىدؤم راص ) :م ةءارقلا ضرف يأ :ش ( ضرفلاو) :م : هلوقب راشأ اذه ىلإو

 كرتيف يأ :ش ( اهكرتيف ) :م كلذك ناك اذإف « ةءارقلا نم عون وهو يدتقملا ةءارق هتءارقو مامإلا

 ةءارقلا كردأ هنأل قوبسملا فالخب) :م . انركذال طايتحالا لجأل يأ :ش (اطايتحا ) :م ةءارقلا

 ناكف ) :مةلفانلا ةءارقلا كلتب :ش ( ضرفلا دأتي ملف ) :م يناثلا عفشلا يف مامإلا ةءارق يهو :ش (ةلفان

 . اهكرت نم يأ :ش (ىلوأ) :م ةءارقلا نايتإ يأ (نايتإلا

 « اًبجاو هب نايتإلا ناكف « ضرفلا هب دأتي ملو ةلفانلا ةءارق قوبسملا كردأ ال : تلق نإف

 . ىلوأ هب نايتإلا ناکف : لاق فيكف

 ةيولوألاب دارملاو « هيفانيال بدنلاو ةحابإلا نأ امك «بوجولا يفانت ال ةيولوألا : تلق

 . ةدايزو بوجولا يف دوجوماذهو « مدعلا ىلع دوجولا بناج حيجرت

 نكل « اًطايتحا اهكرتيف هلوق نيبو هنيب ةقباطملل «ىلوأ هب ناكف : هلوق نأ : « ةيزانجلا» ىفو

 . هتالص تدسف اهکرت ولو « ةءارقلا همزلت ىتح اًيدعقم هلعج نم ىلوأ ادرفنم هلعج نإ هدارم

 هيفو: لاقو لمكألا هلقنو ٠ بقعت هيفر : لاق مث 'ةياردلا» بحاص اذه لقنو

 قوبسملا نوك هتهجب نايتإلا ناكف ىنعملا نأ هيف قيقحتلاو « انركذ ام هجو انيبي ملامهالكو «رظن

 قوبسملا ةءارق وأ ىلوأ ةنس ةءارقلا نوكت نأ ال ًايدتقم ميقملا نوك ةهجب نايتإلا نم ىلوأ ايدتقم

 . اهنودب ةالصلا زوجت ال ضرف

۲¥ 



 نيح لاق ي هنأل رفس موق انإف « مكتالص اومتأ لوقي نأ ملس اذإ رفاسملا ماموال بحتسيو : لاق

 رفاسم وهو ةكم لهأب ىلص

 «مكتالص اومنأ : لوقي نأ ) :م نيتعكرلا سأر ىلع .ش ( ملس اذإ رفاسملا مامإلل بحتسيو ) :م
 مامإلا لاحب ملعلا نأ ىلع لدي اذه ٠ ¿ رفاسم عمج ءافلا نوكسو نيسلا حتفب :ش ( رفس موق انإف

 هنأ اوملع نإو ‹«ثبع اذه هلوقف رفاسم هنأ اوملع نإ مهنأل « طرشب سيل اًرفاسم وأ اًميقم نوكي

 يضاق يواتف » يف ركذ ال فلا ىم وهو هلاح اوملعي ملاذإ هب دارملا نأ ىلع لدف « ابذك ناك ميقم

 . هؤادتفا حصي ال رفاسم وأ ميقم هنأ يردي ال مامإب ىدتقا نم نأ هريغو «ناخ

 . نيتياورلا نيب قيفوتلا هجو ام : تلق نإف

 هنأ لاحلاو « ةماقإلا لاح رهاظ ىلع مامإلا رمأ اونب اذإ ام ىلع ةلومحم ةياورلا كلت : تلق

 ‹ مامإلا ةالص داسف مهداقتعال كلذ ىلعاوفرصناو « نيتعكرلا سأر ىلع ملسو ميقب سيل

 . ءادتقالا تقو هلاح اوملعي مل نإو « مهتالص تزاج مامإلا لاحب ةالصلا دعب اوملع اذإ امأو

 حالص نألل ‹ مامإلا ىلع اًبجاو لوقلا اذه نوكي نأ بجي ريدقتلا اذه ىلعف : تلق نإف

 ؟ بحتسيو : لاق فيكف « مامإلا ىلع بجاو وهف كلذ هب لصحي امو « هب لصحي موقلا ةالص

 سأر ىلع ملساذإ لب « ةتبلا لوقلااذه ىلع فقوتي سيل مهتالص حالص : تلق

 . حالصلا ىلع هرمأل المح رفاسم هنأ هلاح نم رهاظلاف « هوهس مدع ملعو «نيتعكرلا

 حرش» يفو . ًبجاوال اًبحغسم ارمأ ناکف « رفاسم هنا مالعإ ةدايز كلذ دعب : هلوق نإف
 . مالسلا دعب ربخأ ربخي مل اذإف « رفاسم هنأ هعورش لبق موقلا مامإ ربخي نأ يغبني « داشرإلا

 نع يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ اذه :ش ( رفاسم وهو ةكم لهأب ىلص نيح : لاق ةي هنأل ) :م

 لوسر عم توزىغ : لاق -مهنع هللا يضر- نيصح نب نارمع نع ةرضن يبأ نع ديز نب يلع

 لهأ اي: لوقي نيتعكر الإ يلصي ال ةليل ةرشع ينامث ةكمب ماقأف « حتفلا هعم تدهشو يب هللا
 . «رفس موق انإف مكتالص اوت « ةكم

 يف ةبيش يبأ نباو ««همجعم »يف يناربطلا هاورو «'”حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . «مهديناسم» يف رازبلاو يسلايطلا دوادوبأآو هيوهار نب قاحسإو«هفنصم»

 هعم تججح مث « نیتعکر یلص الإ طق ارفس ةا هللا لوسر عم ترفاس ام : لاق هظفلو

 يبأ عم تججح مث «رفس موق انإف مكتالص ارق ةكم لهأ اي :لاق «نيتعكر ىلصف ترمتعاو
 ‹رفس موق انإف مكتالص اوم : لاق مث« نيتعكر ىلصف ترمتعاو -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب

 انإف مكتالص اوم : لاق مث نيتعكر ىلصف ترمتعاو -هنع هللا يضر- رمع عم تججح مث

YA 



 هللا ناوضر - هباحصأو ةي هنأل هيف ماقما وني مل نإو ةالصلا متأ هرصم يف رفاسملا لخد اذإو

 ديدج مزع ريغ نم نيميقم مهناطوآ ىلإ نودوعيو نورفاسي اوناک - مهيلع

 ما نامشع نإ مث نیتعكر ىلصف ترمتعاو -هنع هللا يضر- نامثع عم تججح مث « رفس موق
.0 
 . `  یھتنا

 الإ يلصي ال ةليل ةرشع ينامث ةكمب ماقأف« حتفلا هعم تدهشو : ةبيش يبأ نبا هيف دازو

 يلصي ال ناکف هترامإ نم نینس عبس -هنع هللا يضر- نامثع عم تججحو : هيف لاقو < نیتعکر

 باطخلا نبا رمع نأ هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا نع «ًأطوملا» يف كلام ىورو

 <" رفس موق انإف « مكتالص اومتأ ةكم لهأي : لوقي مث نيتعكر مهب ىلص ةكم مدقاذإ ناك

 . هوحن (هفنصم)» يف اًضيأ قازرلا دبع هاورو

 ةجاح ءاضقل وأ ازاجم هرصم لخد ءاوس :ش ( ةالصلا منأ هرصم يف رفاسم لخد اذإو ) :م

 . مايأ ةثالث ريس لمكتسا رفاسم يف اذهو « رفسلا كرتي نأ هلادب وأ جورخلا ةين عم ثدح

 لبق ةجاحل هرصم ىلإ عجري نأ هلادب مث ارفاسم هرصم نم جرح ناك نإو : « طيحملا» يفو

 مث « هريس مايأ ةثالث لمكتسا اذإام فالخب هفارصنا يف ميقملا ةالص ىلص مايأ ةثالث متي نأ

 ارفاسم هرصم نم جرخ اذإو < لخدي ملام هرفس ىلع وهو لوخدلا ىلع مزعو هرصم نم برق

 ًأضوتي هتاف ام همامأ نأ ملع مث ‹ هرصم يتأيل لقتناف تذخأ مئاهحتتفاف ةالصلا هترضحف

 وهو ةنيفس اًبكار ناك اذإ رفاسملا كلذكو « رفاسملا ةالص ىلع ملكت نإف « ميقملا ةالص يلصيو

 ةنيفس يف هرصم يف اهحتتفا ولو « اعبرأ ةالص مت هرصم لخد ىتح ةنيفسلا هب ترجف رهظلا يلصي

 هجوتم وهو ملكت اذإف « ارفاسم ريصي ال رفسلا مزع ىلع وهو ةزافملا ىلإ تجرخ ىتح هب ترجف
 . ًارفاسم راص رفسلا مزع ىلع همامأ

 نورفاسي اوناک هباحصأو يب هنأل ) :م ةماقإلا ىنعمب مضلاب ماقملا :ش ( هيف ماقملا وني مل نإو ) :م

 هذخأ نيأ نم يردن الو ‹ دهاش هل سیل اذه :ش ( دیدج مزع ريغ نم نیمیقم مهناطوآ ىلإ نودوعیو

 ناك يي يبنلا نأل : لاقف يزارتألا ركذ اغنإو ‹ هركذ الو حارشلا رثكأ هب لغتشا الو فنصللا

 . ىهتنا «ديدج مزع الب متي ناك ةنيدملا ىلإ داع اذإف « رصقيف رفاسي

 هيفو : لاق مث هتمرب لمكألا هركذو « هلقن باتك يأ نم الو هلاح الو هجرخم نیبي ملو

 نم رهاظلا لب « هماقم موقي رهاظ ببس هل سيلو . نطاب رمأ وهو« بلقلا لعف مزعلا نأل « رظن

 . ١٠۱ص هدنسم یف یسلایطلا دواد وبأ هاور (۱)

 . « مامإ ءارو ناك وأ ًامامإ ناك اذإ رفاسملا ةالص باب » ۱۲۸ ص . [١۱۹]ًاطوملا يف كلام هاور (۲)

۲۹ 



 اًنطو قبب مل هنأل ؛ رصق لوألا هنطو لخدو رفاس مث هریغ نطوتساو هنم لقتناف نطو هل ناک نمو

 «نيرفاسملا نم ةكمب هسفن دع ةرجهلا دعب يب هنآ ىرت الأ حاضيإ هل

 ةماقإلا ةدمل ديدج مزع دارملا لعلو « هيف ماقملا همزع يف نوكي نأ هنطو ىلإ دئاعلا رفاسملا ةلاح

 . همدع رهاظلا نإف « اًموي رشع ةسمحخ

 ريغ يف اميقم رفاسملا ةروريصب ربتعت امغإ ةماقإلا ةين نأ هيفو ‹ رهظأ لوقعملاب لالدتسالاو
 6 ةينلا ىلإ جيتحاف ةماقإلاب نوكي نأ نیو ريسملاب نوكي نأ نيب ددرتلا زيح يف هلثم نوكل « هرصم

 . ريسلا لبق ناك امك ةماقوالل نيعتم وهف ٠ هرصم يف امأف

 وهامك مزعلا نأل « زرحم ريغ خلإ . . . بلقلا لعف مزعلا نأل هلوقب رظنلا حاضيإ : تلق
 . ميمصت عم ةين مزعلا نأ ريغ بلقلا لعف ةينلا كلذكف < بلقلا لعف

 هنأ ملسن انأل « ديدس ريغ ريسملا لبق ناك امك ةماقإلل نيعتم وهف هرصم يف امأف : هلوقو
 . ىفخي ال ام ىلع ددرتلا مدع ملسنالف هدوعو ريسملا دعب امأ ددرتم ريغ ريسملا لبق ناك

 ةدلب يف اتطو ذخأو هسفنب لقتنا ول یتح ةيلكلاب يأ :ش ( هنع لقتناف نطو هل ناک نمو) :م

 ‹ رصق لوألا هنطو لخدو رفاس مث ڈ هریغ نطوتساو ) :م اًيلصأ اًتطو امھنم دحاو لک ریصی یرخآ

 جرخف ةيلكلاب لقتنا هنأل :ه هل اطو قي مل م هتم لقتنا يذلا لوألا نطر نأل يأ :ش (هنآل

 . هل اتطو هنوک نع

 نم :ش ( ةرجهلا دعب لب ) :م يبنلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م هركذ امل حيضوت :ش ( ىرت الآ ) :م
 ثيدح نم بيرق نع هانركذ ام اذهل دهشي :ش ( نيرفاسملا نم ةكمب هسفن دع ) :م ةنيدملا ىلإ ةكم

 .  هنع هللا يضر- نیصح نبا نارمع

 ركب يبأ عمو ةي يبنلا عم ترفاس : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدحو

 ريسملا يف نيتعكر اهيلإ عجر نأ ىلإ ةنيدملا نم جرخ نيح ىلص مهلك - امهنع هللا يضر رمعو

 _. ٣ 7 هدنسما) يف ىلعي وبأ هاور » ةكمب ماقملاو

 ِيلصي ناكف ةكم ىلإ ةنيدملا نم ةي يبنلا عم انجرخ -هنع هللا ىضر- سنأ ثيدحو

 هاور « ارشعاهبانمقأ : لاق؟ ةكمب متمقأ مك : ليق « ةنيدملا ىلإ انعجر ىتح نيتعكر نيتعكر
 ٴ نیتعکر یلص ال نيرفاسملا نم ةكم يف هسفن مالسلا هيلع يبنلا دعي مل ولو ملسمو يراخببلا

 . مدقت دقو : فيعصض ۱(2)

 . حيحصلا لاجر ىلعي ىلعي يبأ لاجرو طسوألا يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور : ٠١١( /۲) عمجملا يف يمثيهلا لاق (۲)

۰ 



 ‹ رفسلابو . هلثمب لطبي ةماقإلا نطوو « رفسلا نود هلثمب لطبي يلصألا نطولا نأ لصألا نأل اذهو

 يلصألابو

 نأل ) :م يناشلا نطولاب لوألا .رط ولا نالطب نم انركذ يذلا اذهو يأ :ش (اذهو ) :م
 وأ لهألاب نطوتلاب نوكيام وهو :ش ( يلصألا نطولا نأ ):م بابلا| ذه يف يأ :ش (لصألا
 هتروصو « هلهأب هيلإ لقتنا يذلا وهو :ش ( هلثمب لطبي ) :م رارقلا نطو اًضيأ يمسو « دلوملاب

 اهذاختاو ةكمب هناطيتساب لقتني نأ هل ادب مث « اهنطوتساف ةكم ىلإ جرخو ةفوكلاب هنلطو لجر
 اعبر اهب يلصي ةفوكلاب رمف ا راد ناسارخ ذختيو عجري نأ هلادب مث ةكمب نطوتي مل هنأ ولف ءاراد
 عم جرخي ناك مالسلا هيلع هنأل « رفسلاب لطبت ال يلصألا نطولا ينعي :ش ( رفسلا نود ) :م
 . هعوجر دعب هتين ددجي ملو ةنيدملا نم هنطو لقتني الو ةنيدملا نم تاوزغلا ىلإ هباحصأ

 دعاصف اًموي رشع ةسمخ دلب يف ةماقإلا رفاسملا يوني نأ وه :ش ( ةماقإلا نطوو ) :م
 ءةماقإلا نطو لثمب يأ :ش ( هلم لطبي) :م راعتسملا نطولاو ثداحلا نطولا اًضيأ ىمسيو

 ىلع هسفن نطوف « ةريحلا ىلإ جرح مث « ةالصلا مو اهب ماقأف ةفوكلا مدق يناسارخ هتروصو

 هناف ةفوكلاب رمو ناسارحخ ديري مث ةينلا كلت ىلع اًَمايأ ةريحلاب ماقأفاموي رشع ةسمخ ةماقإلا

 ةريح اب ماقملا وني مل نإف « ةريحلاب ثداحلا هنطوب ةفوكلاب ثداحلا هنطو ضقتنا هنأل ؛ ةالصلا رصقي

 متي هنإف < ةفوكلاب رمف ناسارخ ىلإ جرخ مث « ةالصلا متي اهب ناك هنأ الإ اموي رشع ةسمخ

 . ينكسلا نطوب لطبي ال ةماقإلا نطو نأل « ةالصلا

 :مهدض رفسلا نأل « هئاشنإب ينعي « رفسلاب ةماقإلا نطو لطبي يأ :ش ( رفسلابو ) :م

 ةماعنأ ملعا مث « هنم ىوقأ هنأل يلصألا نطولاب ةماقإلا نطو لطبي يأ :ش ( يلصالابو)

 ىون اذإ ام وهو « ىنكسلا نطوو « ةماقإ نطوو « يلصأ نطو < ةثالث ناطوألا : اولاق خياشملا

 نطولا نأ نيققحملا رايتخاو « اًضيأ رفس نطو يمسو <« اًموي رشع ةسمخ نم لقأ رفاسملا ميقي نأ

 . ىنكسلا نطو اوربتعي ملو « ةماقإلا نطو وهو « راعتسم نطوو يلصأ نطو «نانطو

 همحر- فنصملا ركذي مل اذهلو « قاب هيف رفسلا مكح لب «ةماقإلا مكح هيف تبي ال هنأل
 ةفوكلا داوس وهو لينلا نم جرخ لجر هتروص « لكلاب ضقتني ىنكسلا نطو نإ مث -هللا

 بلطي ةيسداقلا ىلإ ةفوكلا نم جرخ مث « ةلقن ةفوكلاب لزنو مايأ ةثالث ةريسم نم لقآ امهنيبو
 ةفوكلاب يلصي هنإف «ةفوكلاب ري نأ ديريو « ماشلا ديري ةيسداقلا نم جرح مث « هيرغ
 ىون نإف « اهيف هعاتم هكرتب ةفوكلاب هانكس نطو لطبأ ةيسداقلاب هانكس نطو نأل ؛نيتعكر
 نطوب لطبي ىنكسلا نطو نأل « ةفوكلاب هانكس لطب اًموي رشع ةسمخ اهب ميقي نأ ةيسداقلاب
 نطو نأل « نيتعكر ةفوكلاب يلصي هعاتمو هلهأب ةيسداقلا ىلإ لقتنااذإ كلذكو « ةماقإلا

 . يلصألا نطولاب لطبي ىنكسلا
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 نيعضوم يف ةينلا رابتعا نأل ةالصلا متي مل اًموي رشع ةسمخ ىنمبو ةكمب ميقي رفاسملا ىون اذإو

 ليللاب ميقي نأ رفاسملا ىون اذإ الإ هنع ىرعي ال رفسلا نأل عنتمم وهو عضاوم يف اهرابتعا يضنقي

 هتيبم ىلإ ةفاضم ءرملا ةماقإ نأل « هيف هلوخدب اًميقم ريصيف امهدحأ يف

 وني مل هنأل :ش ( ةالصلا متي مل اًموي رشع ةسمخ ىنمبو ةكمب ميقي نأ رفاسملا ىون اذإو ) :م
 . اًميقم ريصيال هبو « كلذ نم لقأ ىون نإو « اًموي رشع ةسمحخ امهنم دحاو لك يف ةماقإلا

 ةينلا رابتعا يأ :ش ( عنتمم وهو عضاوم يف اهرابتعا يضتقب نيعضوم يف ةينلا رابتعا نأل ) :م

 رصم امهعمجي ال نيعضوم يف رشع ةسمخ ةماقإلا ةين ربتعي ال هنأ لصاحلاو « عنتم عضاوم يف
 ةسمخ ىلإ راصمأ ةعبرأ وأ راصمأ ةئالث يف اهرابتعا مزلي ذئنيح هنأل . ةدحاو ةيرق وأ دحاو

 . دساف كلذو لوزنلا سفنب اًميقم صخشلا نوكي نأ ىلإ يدؤيف « رشع

 ءىنعم لولدماذه : يقانغسلا لاق « ثبللا ليلق يأ :ش ( هنع ىرعي ال رفسلا نأل ) :م

 . «طوسبملا» يف هركذ ام اذه هجوو < اًظفل روكذم سيلو

 نم لاقتنالاو ‹ رفسلا دض ةماقإلا نإف « دحاو عضوم يف نوكيام ةماقإلا ةين نأل : لاقو

 يف ةماقإلا ةينانزوج ولو ةماقإ نوكي الو« ضرألا يف ابرض نوكي ضرألا ىلإ ضرألا

 تعمج اذإ كنأل « ققحتي ال رفسلا نأب لوقلا ىلإ يدؤيف« كلذ ىلع داز اميف انزوج نيعضوم

 ىلإ فاضي ءرملا ةماقإ نأل « اًموي رشع ةسمخ ىلع كلذ ديزيابر « لحارملا يف رفاسملا ةماقإ
 يف نوكي راهنلاب وهو اذك ةلحم يف لوقي ؟نكست نيأ : يقوسلل تلق اذإ كنأ ىرت الأ «هتيبم
 . قوسلا

 دحأ يف يأ :ش ( هيف هلوخدب اًميقم ريصيف امهدحأ يف ليللاب ميقي نأ رفاسملا ىون اذإ الإ ) :م

 يفو « نآلا انركذ امك هتتوتیب عضوم يأ :ش ( هتيبم ىلإ ةفاضم ءرملا ةماقإ نأل ) :م نيعضوملا

 ال ًالوأ «راهنلاب هيف ماقما ىلع مزع يذلا عضوملا لخد ول هنإف ٠ توافت امهنيب الإ : «طوسبملا»

 . هيف تيبي ثيح ءرلا ةماقإ عضوم نأل « اًميقم ريصي
 ةفوكلاك وأ « ىنمو ةكمك ًالصأ امهنم دحاو لك ناك اذإ اذه : « ةفحتلا» و «ديفملا» يفو

 ‹ اهل عبت رخآ عضوم يفو « رصملا يف ةماقإلا ىون نأب رخآلل اًعبت امهدحأ ناك اذإف « ةريحلاو

 يف ميقي نأ يوني نأ الإ « دحاو ناكم امهنأل ؛ اًميقم ريصي ةعمجلا روضح هينكاس مزلي ام وهو

 ريصي الو « اليل هيف ميقي نأ ىون يذلا لوخدب اًميقم ريصيف « راهن رخآلا يفو « ًاليلامهادحإ

 . راهن هيف ميقي نأ یون يذلا لوخدب اًميقم

 اذإ اذكو ‹« لحري ىتح اًميقم راص اليل هيف ةماقإلا ىون يذلا لخد اذإف : [. . . .1 يفو

 مهضعب « هقفلا عماوج » يفو ‹ رفس ةريسمامهنيب سيل هنأل « ميقم وهف هدعب رخآلا لخد
 . رثكألا ربتعا
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 رفسلا يف اهاضق رضحلا يف هتتاف نمو « نيتعكر رضحلا يف اهاضق رفسلا يف ة ةالص هتتاف نمو

 دنع ةيببسلا يف ربتعملا وه هنأل ؛ تقولا رخآ كلذ يف ربتعملاو ءادألا بسحب ءاضقلا نأل؛ اًعبرأ

 تقولا يف ذ ءادألا مدع

 يف اهاضق رضحلا يف هنتاف نمو « نيتعكر رضحلا يف اهاضق رفسلا يف ذ الص هتتاف نمو ) :م
 كلام لوق اًضيأ وهو« رضحلا يف ناتعكر وهف رفسلا يف ةتئافلا ءاضق امأ :ش ( اعبرأ رفسلا
 . دقلا يف يعفاشلاو

 نأل ؛ دوادو دمحأ لاق هبو « ينزملا هراتحخاو « رضحملا يف رصقي ال : ديدجلا يف لاقو
 يف عبرأ وهو رضحلا يف ةتئافلا ء ءاضق امأو ‹ رصقلا لوزيف « لاز دقو رفسلا وه صحرملا
 ثعشألا ىورو « يرصبلا نسحلا نع يكح ام الإ ًافالخ هيف فرعأ ال : :لاقو « عامجإلاب رفسلا
 . رصقتف لعفلا لاحب رابتعالا نأ هنع

 نبا لاقو . رقاسملا ةالص يلصي ةالصلا تقو لوخددعب جرخ نإ : (طوسبملا » يفو
 . ميقملا ةالص يلصي : عاجش

 اهرصق هلف اهئادأ نم نكمت دقو تقولا ءانثأ يف رفاس نإ : يوونلل « بذهملا حرش » يفو
 نم يقب دق ناكنإ : رفز لاقو . رذنملا نبا هراتخاو « روهمجلاو « كلامو« ىعفاشلا دنع

 . اعبرأ يلصي كلذ نود ناك نإو « رفاسملا ةالص يلصي نيتعکر هيف يدؤي ام رادقم تقولا
 نمو «اًعبرأ ىضق عبرأ ءادأ هيلع بجو نم لك ينعي :ش ( ءادألا بسحب ءاضقلا نأل ) :م

 رخآ) :م ءاضقلا بوجو يف يأ :ش ( كلذ يف ربتعملاو ) :م نیتعکر یضق نیتعکر ءادأ هيلع بجو
 دق :ش ( تقولا يف ءادألا مدع دنع ةيببسلا يف ربتعملا وه ) :م تقولا رخآ نأل يأ :ش ( هنأل تقولا
 . تقولا نم مئاقلا ء ءزجلا وه اندنع ببسلا نأ لوصألا يف ررقت

 بوجولا : مهرثكأ لاقف « تقولا رخآب قلعتي يذلا بوجولا يف اوفلتخا انباحصأ نكلو
 يضاقلاو انباحصأ نم نيققحملاو يخركلا راتخم وهو « تقولا رخآ نم ةيرحتلا رادقمب قلعتم
 . -هللا مهمحر- ديز يب

 رهظت فالخلا ةرمثو « يرودقلا رايتخا وهو « هيف ةالصلا يدؤي ءزجب قلعتم : رفز لاقو
 هيلع ىمخملاو نونجملاو ءملسي رفاكلاو < غلبي يبصلاو « تقولا رخآ يف ترهط اذإ ضئاحلا يف
 ريختيو بجي انباحصأ رثكأ دنعف« رفسلا ىوناذإ ميقملاو «ةماقإلا ىوناذإ رفاسملاو ٠ ناقيفي
 ةيرحتلا هيف دجويام رادقم تقولا نم يقباذإ ضرفلا

 ام تقولا نم كردأ اذإ الإ« ضرفلا ريغتي الو« بجي ال انباحصأ نم هعبات نمو رفز دنعو
 عبرألا ءادأ نم نكمتي ام تقولا نم ىضم اذإ : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو . هيف ءادألا نكي
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 ءانب اذهو . رصقي هنإف تاعکر عبرأ الإ عسي ملام تقولا نم ىضم اذإو ماعتإلا هيلع بجي هنإف

 . ةثالث تاضارتعا انه اهو . تقولا لوأ ىف بجت ةالصلا نأ ىلع

 ىلإ ال هيف ءادألا مدع دنع تقو لك ىلإ فاضي بوجولا نإ : اولاق نييلوصألا نأ : لوألا

 . ءادألا مدع دنع تقولا رخآ ةييبسلا يف ربتعملا : فنصملا لاق فيكف « هرخآ

 نإو « ريخألا ءزجلا ىلع ةيببسلا نوررقي خياشملا ضعب نأب : بيجأ : لمكألا لاق :تلق

 . ىهتنا« كلذ راتخا دق فنصملا نوكي نأ زاجف « تقولا تاف

 ءزجلا ىلإ فاضي بوجولا نأل « باوصلا وه فنصللا هلاق يذلا نأ : لاقي نأ نسحألاو

 رخآ ىلإ ءزجف اءزج ةيببسلا لقتنت ءادألا دجوي مل اذإف « ءادألا دجو اذإ ءادألا هب لصتي يذلا

 . ةيببسلا ىف اربتعم رخآلا نوكيف « ءازجأللا

 ‹ ءزجلا كلذ يف ملس اذإ يبصب الإ رصعلا ءاضق زوجي نأ ىغبني ناك اذه ىلعف : تلق نإف

 . مويلااذه نم رخآلا ءزجلا ىف اهاضق اذإو

 زج ملف < داسفلا نع ةيلاخ ةلماك تبجو هيف دؤي مل اذإ هنآ رابتعاب زجي مل اغنإ : تلق

 . صقانلا تقولا يف اهؤاضق

 ةالص يف رفاسملا لخد اذإ اب ضقتني « ءادألا بجي ءاضقلا : هلوق نأ : يناثلا ضارتعالا

 ةالص نیتعکر يضقي هنإف « هسفن ىلع هتالص يدتقملاو مامإلا دسفأ مث تقولا بهذ مث ميقملا

 . اعبرأ ةالصلا ءادأ هيلع بجو دقو « رفسلا

 ‹ هلصأ ىلإ داعف داسفإلا كلذ لاز دقو مامإلا ةعباتم همزلاغإ عبرألانأ « هنع : باوجلا

 . انهاه كلذكف ءرفسلا ةالص يلصي نأ هيلع ناك تقولا ىف ءادتقالادسفأ ول هنأ ىرت الأ

 يف ةالص هتتاف اذإ ام مكيلع دريف ءاضقلا نود ءادألا لاح متربتعا مكنأ :ثلاثلا ضارتعالا

 ضرما يف اهيضقي ةحصلا يف هتتاف اذإو « دوجسو عوكرب اًمئاق ةحصلا يف اهيضقي ثيح ضرما

 . ءادألا نود ءاضقلا لاح متربتعاف ءاييإلاب

 ءادألا عقي ىتح فصولا يف رثأ هل لب « ةالصلا لصأ يف هل ريثأت ال ضرملا نأ هنع باوجلا

 ‹ رصقلا ىلإ لامكإلا نم مكحلا ريغتي ثيح ةالصلا لصأ يف ريثأت رفسللو « ةردقلا بسحب

 رفاسملا ءادتقا زوجي ال اذهلو « كلذ دعب ريغتي مل اًنيد كلذ راص ءزجلا رخآ ىف رصقلا ققحت املف

 . مهفاف « ءاضقلا يف ميقملاب
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 ديفي ال ةيصعملا رفس -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . ءاوس ةصخرلا يف هرفس يف يصاعلاو عيطملاو

 سفن نألو صوصنلا قالطإ انلو . ظيلغتلا بجوي اب قلعت الف اًقيفخت تبشت اهنأل ‹ ةصخرلا
 . ملعأ هللاو ةصخرلا قلعتم حلصف هرواجي و هدعب نوكي ام ةيصعملا اغنإو ‹ ةيصعمب سيل رفسلا

 جرخي يذلا وه :ش ( يصاعلاو ) :م داهجلا وأ ‹ جحلل جرخي يذلا وه :ش ( عيطملاو ) :م

 . امهرفس يف خسنلا ضعب يفو :ش ( ءاوس ةصخرلا يف هرفس يف ) :م قابإلا وأ ٠ قيرطلا عطقل

 ( اهنأل ) :مدمحأو « كلام لاق هبو :ش ( ةصخرلا ديفي ال ةيصعملا رفس : يعفاشلا لاقو ) :م
 اب قلعتيالف ):م فلكملا ىلع فيفختلا لجأل يأ :ش ( اًقيفخت تبشت ) :م ةصخرلا نأل يأ :ش
 « ببسلا زيجنت مكحلا نأ : ىنعملا « ةيصعملا وه ظيلغتلا بجوي يذلا يأ :ش ( ظيلغتلا بجوي

 ؟ فيفختلا اهب تبثي فيكف ظيلغتلا ببس ةيصعملاو
  رفس ىلع وأ اًضيرم مكنم ناك نمف # : ىلاعت هلوق اهنم :ش ( صوصنلا قالطإ انلو ) :م

 . (۱۸۴ ةيآ : ةرقبلا)

 ماكحألا توبث يضتقيف ةقلطم كلذ لك« “" « ناتعكر رفاسملا ضرف » : ايب هلوق اهنمو
 يوقي وهو « ديرب جورخ نع ةرابع هنأل :ش ( ةيصعمب سيل رفسلا سفن نألو ) :م رفاسم لك يف
 يف امك ارفاسم راص امدعب يأ :ش ( هدعب نوكي ام ةيصعملا اغنإو ) :م امهنيب ةقرافملا ناكمإل ةيصعملا

 ( علصف ) :م نيدلاولا قوقعو قابإلا يف امك رفسلا رواجيو يأ : ش ( هرواجي وأ ) :م قيرطلا عطق

 مدقتي ال زواجملا حبقلا نأل :ش ( ملعأ هللاو ةصخرلا ) :م ببس يأ :ش ( قلعتم ) :م رفسلا يآ

 . ءادنلا تقو عيبلاو « ةبوصغم ضرأ يف ةالصلاك « ةيعورشملا

 . مارحو « هورکمو < حابمو « بودنمو « بجاو « ةسمخ رفسلا نأ : ملعا

 يبنلا ربق ةرايزو « ملعلا بلطو « لفنلا جح لثم : بودنمو . جحلا رفس : بجاولاق

 . نيدلاولا ةرايزو « ىصقألا دجسملا يف ةالصلاو « هدجسم يف ةي

 . حيحص ضرخل ال « دلب ىلإ دلب نم رفسلا : هوركملاو . هزنتلاو < ةراجتلا رفس : حابملاو

 امهوحنو < قابإلا وأ « قيرطلا عطقل رفسلا : مارحلاو

 يناثلل صخرلااوزوجف« هرقسب يصاعلا نيب ةيكلاملا تقرفو «رفس لك يف رصقي اندنعف

 « ةيكلاملا ضعبو « ينزملاو هباحصأو «دوادو « يروثلاو « يعازوألا لاق انلوقبو « لوألا نود

 كلام نع روهشملا نكل « رطفيو رصقي رفسب يصاعلا نأ يسن هنأ الإ نمحرلا دبع نب دايز نعو

 . دمحأو « يعفاشلا لوق وهو« ةيصعملا رفسب حنملا

 . هنع مالكلا مدقت دقو « ١ ناتعكر رفسلا ةالص ١ رمع ثيدح يف دوجوملا اغإو « ظفللا اذهب اًثيدح دجأ مل (1)

o 



 ةيؤر درجمل رفسلاو ٠ صخرتي مل « حيحص ضرغ ريغلدلب ىلإ دلب نم لقتنا ولو «ضرغ

 . صخر تي الف حيحص ضرغب سيل « دالبلا

 الإ رصقي ال -هنع هللا يضر- دوعسم نبأ نعو « ذذلتملا دئاصلا رصقيال : كلام نعو

 ‹ ريخلا لبس نم ليبس يف الإ رصقي ال نأ ىرأ : ءاطع لاقو « داهجلاو جحلاك بجاولا رفسلا يف

 ال هرفسب يصاعلا نإ : لوقي ةيعفاشلا نم يندألا ناكو « فوخلا يف الإ رصقي ال : لاق نم مهنمو

 ( مكسفنأ اولتقت الو :  ىلاعت هللا لاق « مارح وهو هسفن لتق : عنملا يف هل ليق اذإف « ةتيملا لكأي

 . عاطقنالا رهظم ةبوت نكل: لوقي « (۲۹ ةيآ : ءاسنلا )

 لتق هل حيبيال ةبوتلا كرت نأل « بتي ملنإو هسفن لتق هل زوجي ال : يزارلا ركب وبأ لاق

 ريغ نم ةحابملا ةمعطألا لكأي هرفس يف يصاعلا نإ :[..... . ] يزارلا ركب وبأ لاقو

 حيبي نم اًبجع : يبرعلا نبا لاقو « كلذب هيلع ىوقتيو مرحملا هضرغ ىلإ هب لصوتيو « عنم

 : يبطرقلا لاق ‹ ىطخم وهف هلاق نإف « هلوقي ادحأ نظأ امو « ةيصعملا ىلع يدامتلا عم كلذ

 وه امك ةيصعم دشأ ةيصعم ا رفس يف هسفن ءرملا فالتإ نإف « اذه فالخ حيحصلاو « لماحت اذه

 لاح يف ةصخر ةتيملا لكأ سيلو « هنم ناك ام هنع ةبوتلا اوحمتف لاحلا ءانئأ يف بوتي هلعلو « هيف

 . اًيصاع ناك اهلكأ نم عنتما ول ىتح ةبجاو ةيزع وه لب « ةصمخلا

 ريصي ال هتيالو يف فاط اذإ : ليقو « هريغك نيرفاسملا ةاص يلصي رفاس اذإ ةفيلخلا : عورف

 بهذي نيآ يردي الو هب بهذف لجر لک لمح«یقتنملا» يفو « «ةريخذلا » يف هركذ « اًرفاسم

 نيتعکر یلص ناک ولو « ریس ءيش اهدعب يقابلل نأ ملعاو « رصقيف اًنالث رسي یتح متی لاق «هب

 . ىلص ام داعأ ثالث نم لقأ هب راس نإف « هتأزجأ ةلمج نم

 مث ىلوألا ةدعقلا كرت ولو « ةحيحص بلقنت الف امهيف ةءارقلا كرت ولو : «طوسبملا» يفو

 رفس حصي « هحرش» يف « يرهزلا هركذ « ضئارفلا يف ةنس اهنأل « هتالص زوجت ةماقإللا ىون

 دنع امهنم رفسلا حصي الو ‹ حصي ال ليهس يبأ دنعو « ميهاربإ يبأ دنع يبصلا اذكو « رفاكلا

 . حيحصلا يف ضئاحلا نم حصي الو« رصقلا نم دمحم

 يف لضفألا يف اوملكتو « ننسلا يف رصقي ال : ينانيغرملاو طوسبملا » يف يسحخرسلا لاق

 لبق رفسلا يف عوطتي ال اريثك دمحم تيأر ماشه لاق . ريسلا ةلاح يف كرتلاو لاوزلا ةلاح

 ءاشعلا لبق الو رصعلا لبق عوطت هتيأر امو برغملاو رجفلا يتعكر عدي الو اهدعب الو «رهظلا

 لوق وهو هب اًميقم ریصيال دلب يف رفاسما جوزت :  ةينملا ةينق ١ يف . رتوي مث ءاشعلا يلصيو

 . يعفاشلا
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 راص اهلخد اهاتأف نیتدلب لهآ هل ناک ولو « اًميقم هب ریصی :  هداز رهاوخ یواتف » يفو
 . « هقفلا عماوج » يف ركذ اميف اًميقم

 یقبیال : ليق راقعو رود اهیف هل يقبو امهادحإ يف هتجوز تتام نإف : » طيحملا» يفو

 لیقو « راد اهیف هل سیلو هل اتکس توتساو ةدلبب لهأت ول امك رادلا نود لهألا ربتعملا اذإ هل اًتطو
 ريصت ةرفاسملاو « هلقث اهيف يقبو هلهأب اهنع لقتناو « رادلا هذه نكسي ال فلح اذإ امك ىقبي
 . جوزتلا سفنب اميقم

 يراضلا نسحلا وبأ نيدلا ءالع هلاق ميقملا ةالص دبعلا يلصي ادبع ايرتشا ميقمو رفاسم
 . ينانيغرملا نيدلا ريهظو

 ةاباهم امهنيب تناك نإ : ليق « رفاسملا ةالص يلصي هنآ حصألا : : يلامحلا نيدلا ءالع لاقو
 ةماقإلا يف ربتعملا ينانيغرملا هركذ < رفاسملا دنع رصقيو ميقملا دنع متيف امهب هلاح ربتعي ةمدخلا يف

 عم ىلوملاو ةجوزلا عم جوزلا ةينو « دنجلا نود ريمألاو ةضيلخلا ةينك عبتلا نود لصألا ةين

 هلماح عم لومحملااذكو « «ةفحتلا» يف یف هرکذ ارسعم ناک نإ هنویدم عم نیدلا برو «هدبع
 . (ةريخذلا» يف ذ هركذ « هذاتسأ عم ذيملتلاو هرجأتسم عم ريجألاو

 ىلإ ةماقاإلاو رفسلا : «ةينملا ةينق  يفو « اهرهم تفوتسا تناك نإ : ليق : طيحملا » يفو

 ناك نإ يدنجلااذكو لجعملا قح يف لوخدلا دعب اذكو « اهيلإف الإو اهرهم تفوتسا نإ جوزلا
 . الف الإو ريمأالا نم قزري

 «همزالي وأ هسبحي هنأل -اًسلفم ناك نإ هنويدم عم مرغلااذكو - هلوق هلعج : «طيحملا» يفو
 يفو « الف الإو دحأ هداق اذإ ىمعألا ىلإ ةتيملا اذكو « هيلع داع هنأل املظ هريغ رصحننا ول اذكو
 . هلاح ىلع قح نوكيف ىلوملل اًعبت نوكي ال داهجلاب عواطملا: « ةريخذلا»

 . ةأرملاو دبعلا فالخب يلاولا قيلألا : تلق

 ةماقإلا وني مل هنأل رصقي ارسعم ناك نإ « ةيزع دنجلا رصم لخد رفاسم « طيحملا » يفو
 « مأ هنيد يضقي ال نأ مزع نإو « رصق اًنيش مزعي مل وأ هنید يضقي نأ مزعو ارسوم ناک نإو
 . ةماقإلا ىون هنأكف

 متي رسعم وهو نيدلاب رفاسملا سبح اذإ فسوي يب نع ةعامس نبا رکد : (ةريخذلا » يفو

 . رصقيف هئادأ ىلع هسفن نطو نوكي نأ الإ السوم ناك نإ اذكو « ةالصلا

 نأك هلأس ملعي مل نإو « رصق مايأ ةثالث هدصقم ناك نإو ودعلا هرسأ ملسم : « ىقتنملا» يفو
 هنإف هديس عم دبعلاك هرهق تحت هنأل رصقي ارفاسم ناك نإو « غآ اًميقم ودعلا ناكو . هربخی مل
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 . متأ هربخي مل نإف « هلأسي

 هوحن وأ ارايتخا رهش ةماقإ ىلع هسفن نطوف ودعلا نم ريسألا تلفنا نإ: «ةريخذلا » يفو

 ةريسم ابراه جرخف هولتقيل هوبلطو مهنم برهف ملسأ اذإ اذكو « ودعلا براحم هنأل « رصق
 « باطخلا هجوت يف امك ملعي ىتح مامتإلا مزليال ةماقإال عوبتملا ةين عباتلا ملعي ملاذإ مث « رفسلا

 ‹ رصقي ريسألاك رفسلاب هركملاو ليكولا لزعك ينمض هنأل مامتإلا همزلي : ليقو « حصألا وهو

 . ةينلا مدعل رصقيال : يعفاشلا لاقو « دمحأو كلام لاق هبو

 رفس ةريسم امهدصقم ىلإ يقب نإف ‹ يبصلا غلبو رفاكلا ملسأ مث « ارفاس رفاكو يبص

 فالخب « هلهأ نم هنأل ؛ ةحيحص هتين نأل « يبصلا نود رصقي رفاكلاف قبي مل نإو ارصق

 « رفاسملا مكح امهمكح : خياشملا ضعب لاقو « ميقملا مكح امهمكح : يلضفلا لاقو «يبصلا

 . لوألا راتخملاو

 وه « متت رفس ةريسم نم لقأ دصقملا نيبو امهنيبو ‹« رفسلا يف ضئاحلا ترهط ولو
 ‹ رصقي رفس ةريسم نم لقأ دصقملا نيبو هنيبو « هتعاس نم ملسأ مث رفسلا يف دترا «حيحصلا

 ةدم نم لقأ دصقملا نيبو اهنيبو اهتدع تضقناو « اًيعجر وأ « اًتئاب اهجوز اهقلط ول ةأرملااذكو

 موي رفسلل جورخلا هركي الو . جوزلا مكح ةصخرلا يف اهمكحف ةدعلا ءاضقنا لبق امأف « رفسلا

 . هدعبو لاوزلا لبق ةعمحجلا

 لوق وهو هركي هنأ امهحصأ « نالوق هل لاوزلا لبقو . ةعمجملا لبق هركي : يعفاشلا لاقو

 لخد نم هرکی ال ناضمر يف رفاس ولو « كلام لوق وهو هركي ال : « ميدقلا » يف لاقو « دمحأ

 . هتين تحص ةماقإلا عضوم يف مهراد يف ةماقإلا ىونو اًنمأتسم برحلا راد

 9ک ےک او داع ها
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 ةعمحلا ةالص باب

 ( ةعمحلا ةالص باب ) :م

 يف نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجوو « ةعمجل ا ةالص ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 نأ الإ . ةبطخلا ةطساوب : يناثلا و ‹ رفسلا ةطساوب : لوألاف « ةالصلا رطش طوقس امهنم لك

 نآلادوجو ماعلا دعب صاخلاو رهظلا يف صاخ : يناثلاو « عبرألا تاوذ لك نم لماش لوألا

 . قارتفالا نم ةقرفلاك عامتجالا نم اهقاقتشاو « ميمعتلا دعب الإ نوكي ال صيصختلا

 نهب امهنيب ئرق : يرشخمزلا لاق ميجلا مض عم ميملا حتفبو ميملاو ميجا مضب يهو
 مضلاو ‹ ةبقللا نم ةلحصلاك عماجلا تقولل حتفيو ‹ هنم لوحصملل ةلحصلاك نوكسلاف ءاعیمج

 ‹ قيتعلاك فيفخت ناكسإلا نأ نورثكألاو « ءارفلا نع يدحاولا نهاكحو «رسيو رسعلاك « ليقث

 : ليقو « اهيف سانلا عامتجال كلذب تيمس « عمجو « تاعمج اهعمجو « ليقع ينب ةغل حتفلاو

 الي مدآ نأل كلذب تيمس : ليقو « يعرش مسا يهو ريخلا لئاصحخ نم اهيف هللا عمج ام ةرثكل

 نبا نعو ‹« تعمتجاو اهيف تمت تاقولخملا نأل : ليقو < ةي هنع كلذ ىوريو « هقلخ اهيف عمج

 ةروس تلزنو « ةي هللا لوسر مدقي نأ لبق اوعمجو « ةعمجلااهومس ةنيدملا لهأ نأ نيريس

 . تضرف دعب نكت ملو « ةعمجل ا

 بارعألا نم ةبورع ةيلهاجلا يف همسا ناكو « يؤل نب بعك ةعمجلا ىمس نم لوأ : ليقو

 : ىلاعت هللا لاق « ةريره يبأ نع ةميظع اهتليضفو . هيف سانلا نيزت ناكمل نيسحتلا وه يذلا

 يقهيبلا هاور « ةفرع موي دوهشملاو « ةعمجللا موي دهاشلا « ( ةيآلا : جوربلا) € دوهشمو دهاشو#*

 موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ » : ايب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نعو . «یربکلا هننس» يف

 هاور“ ةعمجلا موي يف الإ ةعاسلا موقت الو «اهنم طبه هيفو ةنجلا لخدأ هيفو « مدآ قلخ هيف « ةعمجلا

 يهو الإ ةباد نم امو « تام هيفو « هيلع بيت هيفو دواد وبأو « كلام دازو « «هحيحص» يف ملسم

 ° رسنإلاو نجلا الإ ةعاسلا نم اًمقفش سمشلا علطت نيح حبصت نيح نم ةعمجلا موي ةخيصم

 . "ءايإ هاطعأ الإ اًتيش اهيف هللا لأسي . يلصي ملسم دبع اهقفاوي ال ةعاس هيفو : يذمرتلا دازو

 سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم يه ةريره يبأ نع : ًالوق رشع ةثالث ةباجإلا ةعاس يفو

 ‹ سمشلا لاوز دنع ةيلاعلا وبأو نسحلا ٠ سمشنا بورغ ىلإ ةعمجلا رصع ةالص دعب يذمرتلا «

 رينملا ىلع مامإلا دعق اذإ : «هحيحص» يف ملسم . ةعمجلا ناذأ دنع - اهنع هللا يضر - ةشئاعو

 نيب ام يه : رذ يبأ نع دواد وبأ ‹ ةالصلا اهيف هللا راتخا يتلا ةعاسلا : ةدرب وبأ ٠ غرفي ىتح

 . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا نيب : مالس نب هللا دبعو «سواط « عارذ ىلإ اربش عفترا رتاسلا

 . ]٠١٤١[ ةعمجلا يف دواد وب هاور (۱)

 . [44٥] يذمرتلا ەاور(۲)
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 نيح ىلإ ةالصلا ماقت نيح نم دواد وبأ . ةعاسلا كلت ىلع الإ عمج يف ةعمج مسق ول : بعك

 ‹ سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام : نطاوم ةثالث يف اهوسمتلا : ةريره وبأ « فارصنالا

 يضر - رمع نبا . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب امو « ربكي نأ ىلإ مامإلا لوزن نيب امو
 . مويلا يف تيفحخأ اهنأ اهأرق ريس موي ةعاس بلط نإ - هنع هللا

 اهنأ ىلع ءاهقفلا رثكأو « يباطخلا لاقو . اهبوجو ىلع نيملسملا عامجإ رذنملا نبا ىكحو
 باحصأ ريغ فلكم لك ىلع ضرف يه : يوونلا لاقو . طلغاذه : اولاق « ةيافكلا ضورف نم

 لاقو « ةيافك ضرف اهنإ لاق نم طلغ يعفاشلا باحصأ ضعب نع بيطلا وبأ ىكحو « راذعألا

 نبا ىورو < ةلدألا مظعأ نم عامجاإلا نأل ؛ليلد ةعمجلا ةيضرف ىلع بلطن ال : يبرعلا نبا

 - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو < هيفاوملكتو « ةنساهومس : لاق هنأ كلام نع بهو

 « دواد وبأ هاور « ءادنلا عمس نم ىلع ةعمحلا : لاق هنأ ةي يبنلا نع - ام هنع هللا يضر

 ملتحم لك ىلع بجي ةعمحلا حاور » : لاق ةا هنأ - اهنع هللا يضر- ةصفح نعو <« ٠ ينطقرادلاو
 . يوونلا هلاق « ملسم طرش ىلع دانسإب يئاسنلا هاور «

 الإ نيع ضرف يهو ‹ عامجإلاب رفاك اهدحاج مكح « ةضيرف ةعمجلا ةالص : «ةياردلا» يفو

 ‹ «ةيلحلا» يف هركذ طلغ وهو ةيافك ضرف : لوقي هنإف « يعفاشلا باحصأ نم حك نبا دنع

 . «زيجولا حرش»و

 . ىنعملا نم عونو « عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلاب اهتيضرفو

 ىلإ اوعساف ةعمحجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هلوقف « باتكلا امأ

 رمألاو ‹ نيرسفملا قافتاب ةبطخل ا ةيآلا ىف ركذلا نم دارملاو « ٩( ةيآلا : ةعمحجلا) € هللا ركذ

 ناك ةالصلا لصأ ىلإف ةالصلا زاوج طرش يه يتلا ةبطخلا ىلإ يعسلا ضرف اذإف « بوجولل

 نم نوكي ال حابملا يرحتو « ءادنلا دعب عيبلا مرحي (عيبلا اورذو * : هلوقب بوجولا دكأ مث .بجوأ

 نوراه نب هللا دبع نع هيبن نب ةملس يبأ نع يفئاطلا ديعس نب دمحم نع نايفس نع )٠٠١٠١[ دواد وبأ هاور (۱)

 . ًاعوفرم ورمع نب هللا دبع نع
 نب ورمع نع دمحم نب ريهز نع ٦( /۲) ينطقرادلا هاورو . نوراه نب هللا دبع هخيش اذكو لوهجم ةملس وبأو

 . ظفاحلا هركذ « لوهجم : ليقو « يناسارخلا وه : ليق دمحم نب ريهزو . اعوفرم هدج نع هیبأ نع بیعش

 . هنع يجاسلا ةياور يف فعض دق هنإف يناسارخللا ناك نإف : تلق

 . ملسم نب ديلولا نع ۸٩( /۳) « ةعمحلا نع فلختلا يف ديدشتلا » باب يف يئاستلا هاور (۲)

 . هسيلدت ديلولا ىلع نمؤي الو نعنعم هنإف دنسلا ةيقبل يوونلا تفتلي ملو .اعوفرم . . . . ةصفح
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 . بجاو لجأ

 ءثيدحلا . . . ةي هللا لوسر انبطخ :الاق « ديعس ىبأو « رباج ثيدحف : ةنسلا امأو

 هيفو : لاقو « يقهيبلا هاور «ثيدحلا . . ةعمحجلا ةالص مكيلع ضرف ىلاعت هللا نأ اوملعا : هيفو
 ليعامسإ نب دمحم هلاق لاقو «هثيدح يف حباتي ال ثيدحلا ركنم وهو يودعلا دمحم نب هللا دبع

 . «بذهملا بحاص» ركذ هضعبو « هانعمب ثيدحلا اذه رثكأ «طوسبملا» يف ركذو < يراخبلا

 ىلع اذه انموي ىلإ ةي هللا لوسر ندل نم كلذ ىلع ةمألا تعمجأف « عامجإلاامأو

 يف يعفاشلا لاقف ‹ تقولا اذه يف ضرفلا لصأ يف اوفلتخا نكل «دحأ راكنإ ريغ نم اهتيضرف

 لدب رهظلاو « ةعمجلا تقولا ضرف : ةياور يف دمحمو «دمحأو « كلامو « رفزو « ديدجلا
 ريغ رمأ اغإو ‹ رهظلا وه ضرفلا : ميدقلا يف يعفاشلاو « فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاقو .اهنع

 « هيلإ نييعتلاو « نيع ريغ امهادحإ ضرف : ةياور يف دمحم لاقو « ةعمجلا ءادأ طاقسإب روذعملا

 زوجي تقولا لوأ يف رهظلا ذإ ميقم رح يف رهظت فالخلا ةدئافو . رهظلا ءادأ يف صخر نكلو

 زوجي ال مهدنعو « هضرف لطبي مل اهيلإ جرخي مل وأ اهيلإ رهظلا ءادأ دعب جرخ ول ىتح « اقلطم
 . ال وأ اهيلإ جرخ « ال وأ ةعمجلا كردأ ءاوس رهظلا

 ضرفلا كرت زوجي الو « ةضيرف رهظلاو « ةعمجملا ةماقإل رهظلا كرتب انرمأ انالف ىنعملا امأو
 . ةضيرفلا يف رهظلا نم دكآ ةعمجلا نأ لدف « ىلوأو هنم دكآ وه ضرفل الإ

 سفن يف ةتس « رشعانثا ةعمجملا موزل طئارش :ش ( عماج رصم يف الإ ةعمحجملا حصت ال) :م

 ‹ رصبلاو « نيلجرلا ةمالسو « ةحصلاو « ةماقاإلاو « ةروكذلاو « ةيرحلا : يهو « يلصلا

 « عماجلا رصلا : يهو يلصلا سفن ريغ يف ةتسو « ادئاق دجو اذإ ىمعألا ىلع بجي : لاقو

 باب ىلع ىتأ ول يلاولا نأ ىتح « راهظإلاو « تقولاو « ةبطخلاو « ةعامجملاو « ناطلسلاو

 . زجي مل لوخدلاب هيف سانلل نذأي ملو « همشحب هيف عمجو ءرصملا

 عمج ول اريمأ نأ : « ةالصلا رداون» يف دمحم ركذو - هللا همحر - يشاترمتلا هركذاذك

 ىلإ فنصملا راشو « مهئزجي ال هنإف « ةعمجلا مهب ىلصو « باوبألا قلغأو « نصحلا يف هدونج

 نب هللا دبع انث ريثك نب ديلولا ىنثدح قوزرم نب ليضف انأبنأ نوراه نب ديز نع ۱۷١( /۳) يقهيبلا هاور (۱)

 . ًاعوفرم . . . . رباج نع بيسملا نب ديعس نع ديز نب يلع نع دمحم
 . يراخبلا هلاق : لاقو هثیدح يف عباتي ال ثيدحلا ركنم يودعلا وه دمحم نب هللا دبع : لاق مٹ

 دبعم نب ةرهز نع ديزي نب عفان نع مئادلا دبع نب دلاخ نع راقولا ىيحي وبأو ديزي نب عفان نع ثيللا بتاك یورو
 .ًاعوفرم . . . ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع

 . فيعض ًاًضيأ وهو ةعمجلا يف اذه ىنعم

 ا



 رصملا ىلصم يف وأ

 . عماجلا رصملا دح يتأيسو « عماج رصم يف الإ ةعمجلا حصت ال : هلوقب لوألا طرشلا

 بجت ال :«ديفملا»و «يباجيبسألا» يفو « ديعلا ىلصم وحن :ش ( رصملا ىلصم يف وأ) :م

 ضابرأو « هقفلا عماوج » يفو « ديعلا ىلصمك همكح يف وه ام وأ رصم يف الإ اندنع ةعمجل ا

 ام حصأ اذهو :لاق « هيلع بجيال رصملا جراخ هلزنم ناك ول :“عيبانيلا» يفو « رصملاك رصلا

 . هيف لیق

 دهشاذإ هنعو « خسارف ةثالث نم هنعو « هنع ةياور وه فسوي يبأ نع ناخ يضاق يفو

 يور : رذنملا نبا لاق « انخياشم نم ريثك هراتخاو « ةعمجلا بجي هلهأب تيبملا هنكمأ نإف ةعمجلا

 لاق هبو ‹ نسحجلاو رمع نبا ىلوم عفانو ةريره يبآو - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع كلذ

 : لاق اب هنأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدحل روث وبأو يعازوألاو ءاطعو مكحلاو ةمركع

 . يقهيبلاو يذمرتلا هفعضو « “ «هلهأ ىلإ ليللا هاوآ نم ىلع ةعمحلا»

 ةياور رهاظ يف :« ةريخذلا » يفو ‹ رصملا عم اهجارحخ ءيجي ناك اذإ بجت ةفينح يبأ نعو
 ناك ءاوسو « رفسلا نود ضابرألاو رصملا نكس نم ىلع الإ ةعمجلا دوهش بجي ال انباحصأ
 . اهنعاديعب وأ رصملا نم اًبيرق

 لوق وهو « ةعمجلا هيلعف لايمأ ةثالث وأ ناليم وأ ليم رصلملا نيبو هنيب ناك اذإ دمحم نعو
 وه« خسرف ردق ىلعاوناك اذإ ةعمحجلاداوسلا لهأ ىلع « يتفملا ةينم » يفو . ثيللاو كلام

 جرخ ول عضوم لك : ةياور يفو « ال رثكألا يفو « بجت نيخسرف نم لقأ ناك اذإ هنعو «راتخلا
 . اخسرف رشع ةسمخ يف روضحلا بجي لبج نب ذاعم نعو «بجت ةعمحجلا ىلص هيلإ مامإلا

 هردقو « هب ًالصتم رصمل ا حلاصمل دعأ يذلا وهو ءرصللا ءانف يف زوجي : « ينانيغرملا » يفو

 نع كلذ يورو «هداز رهاوخو يسخرسلا هراتخاو « نيخسرفب مهضعبو « ةولغلاب خياشملا ضعب

 مهب يلصي نأ هل زاج نيليم وأ اليم رصملا لهأ عم مامإلا جرخ ول : فسوي يبأ نعو « يرهزلا

 .ذخأن هبو : ثيللا وبأ لاق . يهك رصللا ءانف نأل « ةعمجلا

 زوجي ال دمحم دنعو «فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق رصملا ءانفب زاوجلا : ليق  ةريخذلا » يفو

 عرازم هنيبو رصملا نيب نكي ملاذإ رصلملا ءانف يف زوجي امنإ : ليقو « هرادقم يف مهفالتخا ىلع ءانب

 ىلصم يف ةعمجلا ةماقإ زوجت ال لوقلا اذه ىلعف ٠ فالح ريغ نم «ينانيغرملا» يف اذكهو « عارمو

 ديعس نب هللا دبع نع دابع نب كراعم ثيدح نم ىوري امنإ ٠ فيعض هدانسإ ثيدحلا اذه : يذمرتلا لاق )١(

 . يربقملا

۲ 



 ىرقلا يف ةعمجلا زوجت الو
 . عرازمامهنيب نأل « ديعلا

 اذه نكلو « زاوجلا مدعب اننامز خياشم ضعب ىتفأف ةرم تعقو دقو : « ةريخذلا» يف لاق

 رصملاو نيرخأتملا نم الو نيمدقتملا نم ال هيف ديعلا ةالص زاوج ركني مل ادحأ نإف « باوصب سيل
 ةجرفو عرازم هنيبو رصملا نيب ناك نإو : ينانيغرملا يفو « ةعمحجلاو ديعلا ةالص زاوج طرش اهؤانفو

 رايتخا وهو « ءيشب سيل ناليملاو ليملاو ةولغلاو : لاق مهخلبي ءادنلا ناك نإو ٠ مهيلع ةعمج الف

 . ىناولحلا

 رفاسملا رصقي يذلا ناكملا نود ناك نم لك ىلع بجي : ميهاربإ نعو « هقفلا عماوج » يفو

 هقلعو : لاق « يعفاشلا دنع ءادنلا عمس نم ىلع بوجولا : يبرعلا نبا لاقو . هيلإ لصو اذإ

 . هعمسي ملاذإ ريبكلا رصملا يف ناك نمع طقسي [و]  ءادنلا عامس ىلع يفسنلا

 ردكنملا نب دمحم دنع بجي :رذنملا نبا لاقو . قاحسإو دمحأ لاق هبو « بيعش نب ورمعو

 يف وأ عماج رصم يف الإ ةعمجلا حصت ال «فنصملا» لوقو « لايمأ ةعبرأ نم ةعيبرو يرهزلاو

 . يكلاملا نونحسو نسحلا نب هللا ديبعو يروثلاو نيريس

 ال :هلوق نم راعتسم هنأ عم ىرقلا يف زوجي ال : لاق امنإ :ش ( ىرقلا يف ةعمحجلا زوجت الو) :م

 لك يف اهزوجي لب رصملا طرتشي ال هنإف «يعفاشلا بهذ اًيفن عماج رصم يف الإ ةعمحجلا حصت

 . دمحأ لاق هبو « اًميص الو ءاتش هنم نونعظي ال اًرارحأ الجر نوعبرأ هنكس ةماقإ عضوم

 : لاق هنأ -هنع هللا یضر - سابع نبا ثیدحب اوجتحاو « نیعبرأ نم لقأب ماقت : كلام لاقو

 نم اثاوجب « سيقلا دبع دجسم يف يب هللا لوسر دجسم يف ةعمج دعب تعمج ةعمج لوأ

 هيلع- هلوقبو « نيرحبلا ىرق نم ةيرق اثاوجب : دواد يبأ ظفل يفو . يراخبلا هاور « نيرحبلا

 .# ءادنلا عمس نم ىلع ةعمجلا ;J -مالسلا

 بهذ امدعب هيبأ دئاق ناكو كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع هجام نباو دواد وبأ ىور
 «ةرارز نب دعسأ ىلع محرتي ةعمجلا موي ءادنلا عمس اذإ ناك هنأ كلام نب بعك هيبأ نع هرصب

 مزه يف انب عمج نم لوأ هنأل : لاق ةرارز نب دعسأ ىلع تمحرت ءادنلا تعمس اذإ : هل تلقف

 . نامضخلا عيقنب فرعي عيقن يف ةضايب ينب ةرح نم تيبنلا

 : هل تلق . يب هللا لوسر مدقم لبق ةنيدملاب عمج نم لوأ دعسأ نإف : « يقهيبلا ننس » يفو

 هللا يضر - رمع ىلإ - هنع هللا يضر - ةريره وبأ بتكو « الجر نوعبرأ : لاق ؟ ذئموي متنا مک

۳ 



 «عماج رصم يف الإ ىحضأ الو رطف الو قيرشت الو ةعمج ال ةي هلوقل

 . تنك امثيح اهب عمج نأ : هيلإ بتكف [ . . . .] ةعمحلا نع هلأسي - هنع

 ةصق يف مهل ةجح الو « ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع ثيدحلا نم «فنصملا» هركذ ام انلو

 اًضيأو « ىربكلا هننس» يف يقهيبلا هاور امك هاب هللا لوسر مدقم لبق ناك هنأل « ةرارز نب دعسأ

 دقاوناك نيملسملا نأل « ةنيدملا مدق نيح نيعبرألاب عمج ب هنأ يعفاشلا هب جتحا ام خسني

 . اددع رثكأ ناك هنإ اًضيأ اولاقو اورثاکت

 « اًمامإ ةثالث لك يف نأ ةنسلا تضم : لاق هللا دبع نب رباج نع ءاطع نع يور : تلق نإف

 تضم يباحصلا لاق اذإ : ةمادق نبا لاق « ""رطفو ىحضأو ةعمج كلذ قوف امف نيعبرأ يفو

 . ب يبنلا ةنس ىلإ فرصنت

 وه :لاق مث يقهيبلا هاور « فيعض اذه رباج ثيدح : « بذهملا حرش » يف لاق : تلق

 . نيرحبلا يف نصحل مسا يه : ريثألا نباو يرهوجلا لاق دقف اثاوج امأو . هب جتحي ال ثيدح

 ةيرقلا هذه نم انجرخأ :  ىلاعت هللا لاق امك ةيرق ىمست ةنيدملاو « ةنيدم يه « طوسبملا » يفو

 لشم نم يأ متنك ام ثيح : - هنع هللا يضر - رمع لاقو ۷١( ةيآلا : ءاسنلا ) 4 اهلهأ ملاظلا

 . ةثلثملا ءاثلابو ميجلا مضب يهو - راصمألا نم اثاوج

 نبأ لاقو « ةنيدملاب عضوم وهو ةمجعملا يازلا حتفو ءاهلا مضب - تيبنلا مزه يف - هلوق
 ةيرق تامضخلا عيقنو يازلا نوكسو ءاهلا حتفب اهطبضو ةنيدملاب عضوم ةضايب ينب « مزه : ريثألا

 عفدي ةيدوأ يهو « نيتمجعملا داضلا رسكو ءاخلا حتفب تامضخلاو «نونلاب عيقنلاو ٠ ةضايب ينبل

 . دوس ةراجح تاوذ نيلبج نيب نم ءارلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب ةرحلاو « ةنيدملا ىلإ اهبلس

 لاق :ش ( ٠ عماج رصم يفالإ ىحضأ الو رطف الو قيرشت الو ةعمج ال ١ : ي هلوقل) م

 قازرلا دبع هاور - هنع هللا يضر - يلع نع افوقوم هاندجوامنإو < بيرغ عوفرماذه : يعليزلا

 ةعمج ال - مهنع هللا يضر - يلع نع ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع رمعم انربخأ « « هفنصم » يف

 قازرلا دبع هجرخأو « ةميظع ةنيدم وأ عماج رصم يف الإ ىحضأ الو رطف ةالص الو قيرشت الو
 نع يروثلا هاور كلذكو : لاق مث « هب يمايألا ديبز نع ةبعش نع ٠ ةفرعملا » يف يقهيبلاو « اًضيأ

 . ءيش كلذ يف هنع یوري ال هناف هب يبنلا امأف « اًقوقوم يلع نع یوري اغ اذهو « "هب دیبز

 دبع هب درفت . هب جتحي ال ثيدحاذه: يقهيبلا لاق . (۱۷۷ /۳) يقهيبلاو « ٠۳ ٤( /۲)ينطقرادلا هاور (۱)

 ۰ فيعض وهو نمحرلا دبع نب زيزعلا

 . يلع نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع ةديبع نب دعس نع يمايألا ديبز نع يروثلا نع قازرلا دبع هاور (۲)
 . )٠٥٤/۲( «لكشملا» يف يواحطلاو . (۱۷۹ /۳) يقهيبلا هاور

 ٤



 .دودحلا ميقيو ماكحألا ذفني ضاقو ريمأ هل عضوم لك :عماجلا رصملاو

 . يلع نع كلذو : « ىلحملا » يف مزح نبا لاقو

 . نئادملا لثم راصمألا لهأ ىلع عمجل ا اغإ ٠ ةعمج ىرقلا لهأ ىلع سيل ةفيذح نعو

 مدع مزلتسي ال ةي يبنلا نع وري مل يقهيبلا لوقو ءاًقوقوم هاندجو : يعليزلا لوق : تلق
 يف هداز رهاوحخ مامإلا ركذ دقو « يفنلا ىلع مدقم تابثإلاو « اعوفرم هنوك ىلع هريغ فوقو

 يف مامإ فسوي وبأو ب يبنلا ىلإ اعوفرم ادنسم « ءالمإلا » يف هركذ فسوي ابأ نأ « هطوسبم»

 فوقوم هنأ انملس نئلو «عوفرم دنسم هنإ : لاق امل اعوفرم هنوك هدنع تبثي ملو « ةجح ثيدحلا

 يضر - يلع لوقم وهو لقعلاب كردي ال هنأل « عامسلا ىلع لومحم وهو « حيحص فوقوم وهف
 . ةجح - هنع هللا

 رصملا ريسفتاذه :ش ( دودحلا ميقيو ماكحألا ذفني ضاقو ريمأ هل عضوم لك عماجلا رصملاو) :م

 . نيدو ايند هلهأ قفارم هيف عمتجي ام وه : ةفينح يبأ نعف « هيف اوفلتخا دقو « عماجل ا

 بجت رصم وهف دودحلا ميقيو ماكحألا ذفني ضاقو ريمأ هيف عضوم لك : فسوي يبا نعو

 نايفس لاق « اًضيأ هيفو هتالص باتك ىف ةفينح ىبأ نع نسحلا ىور اذكهو « ةعمجملا هلهأ ىلع

 . دنقرمسو ىراخبك ةقلطملا راصمألا ركذ دنع اًرصم سانلا هدعي ام : عماحجلا رصملا : يروثلا

 رايتخا وهو « ماكحألا هيف تذفنو « دودحلا هيف تميقأ أم عماجلا رصلا : يخركلا لاقو

 ربكأ يفاوعمتجااذإ تعمسام نسحأ :لاق هنأ يخلبلا هللا دبع يبأ نعو « يرشخمزلا

 اهلو قاوسأو ككس اهيف ةريبك ةدلب وه ةفينح يبأ نعو « عماج رصم وهف مهعسي ملف مهدجاسم
 . «ةفحتلا» بحاص رايتخا وهو « ثداوحلا نم مهل تعقو اميف هيلإ سانلا عجريو « قيتاسر

 نعو ‹« رصم وهف فالآ ةرشع ةيرقلا يف ناك اذإ : « عاجش نبا رداون » يف فسوي وبأ لاقو
 . ىرخأ ةعنص ىلإ لوحتلا ىلإ جاتحي الو هتعانصب عناص لك هيف شيعي ام رصملا : انباحصأ ضعب

 يتفملاو يضاقلا وهو نيدلا جئاوح هيف تدجو اذإ هيف ليق ام نسحأ : « ىفصتسملا» يفو

 فصني يلاوو قاوسأو ككس اهيف ةدلب لك رصملا : ةفينح يبأ نعو « عماج رصم وهف ناطلسلاو

 . حصألا وهو ثداوحلا يف هيلإ عجري ملاعو هملاظ نم مولظملا

 ول هنأ ىتح رصم وهف مامإلا هرصم عضوم لك :دمحم نعو « ةفحتلا »و « ديفملا » يف هركذ

 «ىرقلاب قحلت هاعدو هلزع اذإف « ارصم ريصي صاصقلاو دودحلا ةماقإ ىلإ ابئان ةيرق ىلإ ثعب
 يلصي ةذبرلا ىلع هلزنأ دوسأ - هنع هللا يضر - نامشعل ناك هنأ حص ام اذه دمحم لوق ديؤيو

 يضاق لاقو « « ىلحملا» يف مزح نبا هركذ < اهريغو ةعمجلا ةباحصلا نم هريغو رذ وبأ هفلخ

 « ىنم ةينبأ هتينبأ تغلب عضوم لك « ىلحملا» يف ةفينح يبأ نع يور ام ىلع دامتعالاو :ناخ
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 . مهعسي مل مهدجاسم ربكأ يف اوعمتجا اذإ مهنأ هنعو -هللا همحر- فسوي يبأ نعاذهو

 ىلصملا ىلع روصقم ريغ مكحلاو « يجلثلا رايتخا يناثلاو  رهاظلا وهو يخركلا رايتخا لوألاو

 يف امهركذ « ةعفد مهبلغ ودع مهدصق ول لاحب نوكي نأ : ليقو «لتاقم فالآ ةرشع

 . «عيبانيلا»

 يلاولا ريمألا نم دارملا «ريمأ هل هلوقب «فنصملا »هدح ام بهذملا رهاظ : « ةياردلا » يفو

 ؛ ماكحألا ذفنيو هلوق دعب دودحلا ميقيو : لاق امنإو ‹ ملاظلا نم مولظملا فاصنإ ىلع ردقي يذلا

 اهل سيلو ماكحألا ذفنت ةيضاق تناك اذإ ةأرملا نإف « دودحلا ةماقإ مزلتسي ال ماكحألا ذيفنت نأل

 « ماكحألا ةماع يف نانرتقي امهنأل «صاصقلا نع دودحلا ركذ يفن مكح كلذكو « دودحلا ةماقإ

 . رخآلا ركذ نع اًينْغم ناك امهدحأ ركذف

 :م خلإ .. . عضوم لك عماجلا رصملاو - هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( فسوي يب دنع اذهو) :م

 نيغلابلا لاجرلا نم ةعمجلا مهيلع بجت نم نأ يآ :ش ( مهنأ) :م فسوي يبأ نعو يآ :ش (هنعو)

 مل مهدجاسم ربكأ يف اوعمتجا اذإ) :م ديبعلاو ءاسنلاو نايبصلا نم كانه نوكي نم ال رارحألا

 . اًعماج ارصم نوکی كلذك ناك اذإف :ش (مهعسی

 :ش ( يخركلا رايتخا ) :م هرخآ ىلإ ريمأ هل عضوم لك عماجلاو : هلوق وهو :ش ( لوألاو) :م

 يبأ دعب باحصألا ةساير هيلإ تهتنا . ةرصبلا خركو نادح خركو دادغب خركو یرماس خرک
 يماشلا يلع وبأو يناغمادلا هللا دبع وبأو يزارلا ركب وبأ ذخأ هنعو « يعدربلا ديعس يبأو مزاح

 هراتخا يذلا يأ :ش ( رهاظلا وهو ) :م ةئامثالثو نيعبرأ ةنس نابعش نم فصنلا ةليل يفوتو

 . بهذملا رهاظ وه ‹يخركلا

 رايتخا) :م هرخآ ىلإ اوعمتجااذإ مهنأ فسوي يبأ نع يور يذلا وهو :ش ( يناشلاو) :م

 ةثلثم ا ءاثلاب جلث ىلإ هتبسنو « ةفينح يبآ باحصأ دحأ عاجش نب دمحم مامإلا وهو :ش (يجلثلا

 «« تاقبطلا » باتك يف ركذو « جلثلا عيب ىلإ اًبوسنم وه سيلو « فانم دبع نب كلام نب رمع نبا

 ةماسأ يبأو عيكو نع ثدح يؤلؤللا دايز نب نسحلا باحصأ نم وهو « يجلثلا نبا هل لاقيو

 وهو « رصعلا ةالص يف ةأجف تام : يقانغسلا لاق « ةريثك فيناصت هلو ‹« مهريغو يدقاولاو

 - ىلصملا يف رصحنمب سيل ةعمجلا ةماقإ زاوج ينعي :ش ( ىلصملا ىلع روصقم ريغ مكحلاو) :م
 عماوجلا يفو < ةعمجملا هيف ىلصي يذلا عضوملا ال ديعلا ىلصي هيف يذلا عضوملا وهو - ماللا حت
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 ريمأ ريمألا ناك نإ ىنمب زوجيو هلهأ جئاوح يف هتلزنم اهنأل ؛ رصملا ةينفأ عيمج يف زوجي لب
 ؟رفاسم ةفيلخلا ناك وأ زاجحلا

 رادلا ءانفو «ءافلا رسكب ءانف عمج ةينفألا :ش ( رصللا ةينفأ عيمج يف زوجي لب) :م رصملا يف يتلا
 . اهمامأ ةعس

 ءانف يف نيديعلاو ةعمجملا ةالص زوجي : ىرغصلا ىواتفلا » يفو « تيبلا ءانف كلذكو

 اذإ نكل « ديعلا ةالص يف داتعملا وه امك رصملا ضبرب ًالصتم ةولغ ردق ىلع نوكي نأ وهو ءرصللا

 يف رفاسملا ىهتنا ولاذكو «نيرفاسملا ةالص عضوملا اذه يف يلصي رفسلا ةينب رصملا نم لجر جرخ

 . « يناولحلا ةمئألا سمش رداون » نم ةعمجلا باب رخآ يف هلقن عضوملااذه

 يأ :ش ( هلهأ جئاوح يف) :م رصملا ةلزنب يأ :ش ( هتلزنمب) :م ةينفألا نأل يأ :ش ( اهنأل) :م

 ءانف يف اوفلتخا : « هرداون » يف يناولحلا ةمئألا سمش لاقو « مهجئاوحل دعأ هنأل ٠ رصملا لهأ

 ‹« نيخسرفب مهضعبو « خسرفب مهضعبو « ةولغب انهاه دمحم هردقف «هيف دحلا ريدقتو رصلملا

 . « ىواتفلا ةمتت » يف اذك « نذأ اذإ مهنذؤم توص دح ىهتنمب مهضعبو

 نيليم وأ ليم رادقم ةعمجلا موي جرح اذإ مامإلا نأ فسوي يبأ نع « يواحطلا حرش » يفو

 . نارمعلا نع عطقنم رصملا جراح ةعمجلا زوجب ال : مهضعب لاقو . زاج ىلصف ةالصلا هترضحو

 اوفلتخاامک < زوجي ال : دمحم لاقو « فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلع زوجي : مهضعب لاقو

 اهب حبذي « تافرعو ةكم نيب ةيرق يهو ىنم يف ةعمجلا ةماقإ زوجي يأ :ش ( ىنمب زوجيو) :م
 « ينم ينمك ىنم نم « ايادهلا ىلع هيف راذقألا عوقول ىنب عضوملا كلذ يمس « اياحضلاو ايادهلا

 عنيو ‹ عضومل اًملع تلعج اذإ ةفرصنم يهو [. . . .] ىلع ةردقم اهنأل « ةينملا هنمو « رذق يأ

 . ثينأتلاو ةيملعلا ناتلع دج وتف « ةعقبلل اًملع تلعج اذإ فرصلا نم

 زجحي هنأل « اراجح يمس « دجنو ةماهت نيب زاجحلا :ش ( زاجحلا ريمأ ريمألا ناك نإ) :م

 حرش » يفو « ةماهت هدحو ةكم ىلإ كلذ ءارو امو « زاجحلا نم ةيبونجلا ةيحانلا ةماهتلاو «امهنيب

 ًرفاسم ناك نإو زاج اًميقم ناك نإ مسوملا ريمأ ناك نإو « امهدنع ةعمجل ا ةماقإ زاج نيرفاسم وأ

 يف لاقو . جاجحلا ةباين هل امنإ ةعمجلا ةماقإ قح هل سيل مسوملا ريمأ نأ مالسإلا رخف ركذو

 . ميقم وهو كلذ هل نم وأ ةفيلخلا هالو اذإ الإ ةعمجل ا ةماقإ ةيالو هل سيل جاجحلا ريمأ :« فلتخملا»

 قيرطلاب زاوجلا ناك اًميقم ناك ول هنأ ىلع هيبنتلل امإ « هب ديق :ش ( ارفاسم ةفيلخلا ناك وأ) :م
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 اهنأل ىنمب ةعمج ال : -هللا همحر- دمحم لاقو . - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 الو ‹«فيفختلل دييعتلا مدعو مسوملا مايآ يف رصمتت اهنأل امهلو ءاهب ديعي ال ىتح ىرقلا نم

 اعيمج مهلوق يف تافرعب ةعمج

 مسوملا ريمأ ناك اذإ امك « ةعمجلا ميقي ال ارفاسم ناك ا ذإ ةفيلخلا نأ يهو ةهبش ىقبت اغإو « ىلوألا

 نأ ىلع ليلد اذه يفو «مسوملا ريمأ مكح فالخ ىلع ةفيلخلا مكح نأ ملعيل هركذف « ارفاسم

 ‹ ةعمجلا موي هيف نوكي رصم لك يف ةعمجل ا هيلع ناك هتيالو يف فوطي ناك اذإ ناطلسلا وأ ةفيلخلا

 ٠ ةيريهظلا دئاوقلا» ىف اذك « ارفاسم ناك نإو «ىلوأ هتماقإف ‹ زوجي هرمأب هريغ ةماقإ نأل

 هلوقب قلاعتم :ش ( - هللا امهمحر -فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع) :م ناخ يضاقل « ريغصلا عماجلا»و

 . ینمب زوجیو

 :م دهاجمو ءاطع لوق وهو « دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ىنمب ةعمج ال : دمحم لاقو) :م

 يف ةعمج الو :ش ( ىرقلا نم) :م ةعقبلا وأ ةيرقلا ليوأت ىلع ثينأتلاو « ىنم نأل يأ :ش ( اهنأل)

 ‹ ىنمب ةعمج ال : هلوق ةجيتن :ش ( اهب ديعي ال ىتح) :م تافرعك جاحلا لزانم نم لزنم وهو « ةيرقلا
 . ةعمجلا اهيف يلصي الف ديعلا ةالص اهيف يلصي ال ىتح « ىرقلا نم اهنأل

 يأ :ش ( رصمتت) :م ىنم نأل يأ :ش ( اهنأل) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو) :م

 ماي يف يضاقو هبئان وأ ناطلس اهيفو قاوسأ اهيف نوكي امل :ش ( مسوملا مايأ يف) :م ًارصم ريصت

 ديعي ال دمحم لوق نع باوج اذه :ش ( فيفختلل دييعتلا مدعو) :م راصمألا رئاسك ريصتف «مسوملا

 . اهب

 ‹« سانلا ىلع فيفختلا لجأل ديعلا ةالص يلصي ال ينعي اهيف ديعي ال اإ : باوحلا ريرقتو

 ءيشلا عباوتو مرحلا يف اهنأل « اهعباوتو ةكم ةينفأ نم ىنم نألو « كسانملا رومأب نولغتشم مهنأل

 ةعبرأ ةكم نيبو اهنيبو « ةكم ءانف نم تسيلو لحلا نم اهنإف تافرع امأو . ءيشلا كلذ ماقم موقي

 . خسارف

 هب و دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف يأ :ش ( اًعيمج مهلوق يف تافرعب ةعمج الو) م

 -مالسلا هيلع- هنأ مزح نبا معزو ‹ يرهزلا لوق وهو « قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق
 ةفص هذهو « نيتعكر ىلصو بطخ -مالسلا هيلع- هنأ فالخ الو : لاق « تافرعب ةعمحجلا ىلص

 ىلعو < هللا ىلع بذاك كلذب عطاقلاو « اهيف رهج ام هنأ دحأ ىورامو : لاق « ةعمجلا ةالص

 ىلإ مهضعب ءاجلو : لاق « ضرفب سيل هنأل « قلعت هب مهل نكي مل رهج ام هنأ حص ولو « هلوسر
 . هيعدم ىلع بذكلا هيف نيبت ناكم اذهو ‹« كلذ ىلع عامجإللا ىوعد

 يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ ءالجألا ةثالثلا ةمئألا ىلع هناسل لس دق لجر اذه : تلق

 زيجيو رفاسملاو دبعلا ىلع ةعمجلا بجوي ىتح « هيلإ تفتلي ال ضقانتم همالكو مهباحصأو
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 يليف مسوملا ريمأ امأ « امهل ةيالولا نأل ؛ زاجحلا ريمآو ةفيلخلاب دييقتلاو« ةينبأ ىنمبو ءاضف اهنأل

 ‹ ميظع عمجب ماقت اهنأل < ناطلسلا هرمأ نمل وأ ناطلسلل الإ اهتماقإ زوجي الو « ريغ ال جحلا روم

 . هرمأل اًميمتت تت هنم دب الف هريغ يف عقت دقو ميدقتلاو مدقتلا يف ةعزانملا عقت دقو

 . ةلطاب تالالدتساب رافقلاو يراربلا يف امهتماقإ

 اهيف ماقت :ش ( ةينبأ ىنمبو) :م اهيف ةينبأ ال :ش ( ءاضف) :م تافرع نأل يأ :ش ( اهنأل) :م

 دييقتلاو) :مانركذ امك يضاقلاو ناطلسلا بئان اهيف نوكي «مسوملا مايأ يف اًصوصحخ قاوسألا

 ةفينح يبأ دنع ىنمب ةعمجلا زاوج دييقت دييقتلاب دارأ :ش ( امهل ةيالولا نأل « زاجحلا ريمأو ةفيلخل اب
 . ةعمجلا ةماقإ يف امهل ةيالولا نأل « زاجحلا ريمأو ةفيلخلاب فسوي يبأو

 ريغ ةيالو هل سيل ينعي :ش ( ريغال جاحلا رومأ يليف) :م جاحلا ريمأ يأ :ش ( مسوملا ريمأ امأ) :م
 ةماقإ يأ :ش ( اهتماقإ زوجي الو) :م انركذ امك ةفيلخلا ناك اذإ الإ ةعمجل ا ةماقإ هل سيلو « جاحلا

 وهو لاو هقوف سيل يذلا يلاولا هب دارأ هنأل « ةفيلخلا ناطلسلاب دارأ :ش ( ناطلسلل الإ) :م ةعمجلا

 وهو ناطلسلا هرمأ نمل اهتماقإ نوكي ناطلسلا نكي مل نإ ينعي :ش ( ناطلسلا هرمأ نمل وآ) :م ةفيلخل ا

 . ءابطخلا وأ يضاقلا وأ ريمألا

 يف ةعزانملا عقت دقو) :م سانلا نم :ش ( ميظع عمجب ماقت) :م ةعمجلا نأل يأ :ش ( اهنأل) م

 لوقيو « سانلاب يلصأ انأ :دحاو لوقي نأب لعفتلا باب نم ةمومضملا لادلا ديدشت :ش ( مدقتلا

 : نورخلا لوقيو « نالف سانلاب يلصي : ةفئاط لوقت نأب :ش ( ميدقتلاو) :م مهب يلصأ انآ رخآ

 يأ :ش ( هريغ يف) :م ةعزانملا يأ :ش ( عقت دقو) :م مهنيب ةموصخل ا عقتف رخآلا نالف مهب يلصيو

 :نورخآلا لوقيو « اندجسم يف يلصي : ةفئاط لوقت نأب « ميدقتلاو مدقتلا نم ركذ ام ريغ يف

 نم دب الف « كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( هنم دب الف) :م عازنلاو ةموصخل ا رثكتف اندجسم يف يلصي

 رابتعاب ريمضلا ريكذتو «ةعمجلا رمأل يأ :ش ( هرمأل اًميمتت) :م ناطلسلا هرمأ نم وأ ناطلسلا

 . هرمأل يف ماللا كلذكو « ليلعتلا ىلع اًميمتت باصتناو « روكذملا

 مؤي ناطلسلا : يعفاشلا دنعو « فالخلا ةدام مسحو ةعزانملا عطقل ناطلسلا رمأ ميمتتلا نمو

 يف دمحأو كلام لاق هبو « ناطلسلا نذإب الإ ماقت ال نأ ةنسلا نكلو < ةعمجلا ةحصل طرشب سيل

 . ةياور

 - هنع هللا يضر - نامشع نأ يور اب كلذ يف اوجتحاو « انبهذمك طرش هنأ دمحأ نعو

 رمأب یلص هنآ وری ملو « سانلاب ةعمجلا - هنع هللا يضر - يلع ىلص ةنيدملاب ًارصحم ناك نوح
 . تاولصلا رئاسك ناطلسلا اهتماقإل طرتشي الف ٠ هديب رمألا ناكو نامثع

 هللا نأ !وملعاو» : لاق ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر - رباج نع يورام انلو : يزارتألا لاق
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 نمف « ةمايقلا موي ىلإ ةبجاو ةضيرف « اذه يرهش يف اذه يماقم يف اذه يموي يف ةعمجملا مكيلع بتك

 هلمش هللا عمج الف « رئاج وأ لداع مام هلو يتوم دعب وأ يتايح يف اهقحب اًفافختساو اهل ادوحج اهكرت

 بات نمو « بوتي ن الإ «هل موص ال الأ ‹ هل جح ال الأ « هل ةاكز ال الآ هل ةالص ال الآ ‹ هرم هل مت الو

 . ٤ هيلع هللا بات

 نع «عطقألا حرش » يف ركذو «ءرباج نع هاور نمو « ثيدحلا اذه لاح ام نيبي مل : تلق

 نب هللا دبع نب دمحم انثدح :لاقو « « هننس » يف هجام نبا هاورو « رباج نع بيسملا نب ديعس

 بيسملا نب ديعس نع ديز نبا يلع نع يودعلا دمحم نب هللا دبع ينثدح ريكب نب ديلولا انث ريغ
 اوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت سانلا اهي اي » : لاقف هيَ هللا لوسر انبطخ : لاق هللا دبع نب رباج نع
 ةقدصلا ةرثكو هل مكركذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب يذلا اولصو اولغشت نأ لبق ةحلاصلا لامعألاب اوردابو

 ءاذه يماقم يف ةعمجلا مكيلع ضرتفا دق هللا نأ اوملعاو « اوربجتو اورصنتو اوقزرت ةينالعلاو رسلا يف

 مامإ هلو « يدعب وأ يتايح يف اهكرت نمف « ةمايقلا موي ىلإ اذه يماع يف « اذه يرهش يف « اذه يموي يف

 الو هل ةالص الو الأ هرم يف هل كراب الو هلمش هللا عمج الف اهل ادوحج وأ اهب اًفافختسا رئاج و لداع

 ءًالجر ةأرما مؤت ال الآ ‹ هيلع هللا بات بات نمف « بوتی یتح هل رب الو هل موص الو هل جح الو هل ةاکز

 . °" « هطوسو هفيس فاخي ناطلسلا هرهقي نأ الإ اًتمؤم رجاف مؤي الو الأ ء ارجاهم يبارعأ مؤي الو

 . هوحن رمع نبا ثيدح نم ١ طسوألا » ىف ىناربطلا یورو « رخآ هجو نم رازبلا هج رخأو

 دنس [ يفاو «ثيدحلا يهاو هنإ :اولاق دمحم نب هللا دبع نع ةجام نبا دنس يف : تلق نإف

 اذه : ربلا دبع نبا لاقو « تباث ريغامهالك : ىنطقرادلا لاق « ناعدج نب ديز نب ىلع رازبلا

 نم عنمت الف ةوق كلذب هل لصحف « ةفلتخم هوجوو قرط نم يور ثيدحلا اذه : تلق

 نأ لمتحي هنأل « طقاس - هنع هللا يضر - نامثع نع يورامب مهجاجتحاو « هب جاجتحالا

 نذإ ىلإ لصوتي ملاذإ اندنعو « نامثع ىلإ لصوتي مل وأ هرمأب كلذ لعف - هنع هللا يضر-اًيلع

 - يدادغبلا رصن وبأ خيشلا هركذاذك « مهب يلصي نم اومدقيو اوعمتجي نأ سانللف « مامألا

 لصوتي ثيح وهو نامثع نذإ الب كلذ لعف - هنع هللا يضر - اًيلع نأ ملعي نيأ نمف « هللا همحر

 ىلع بلغ ول - هللا همحر - دمحم نع ١ ةعامس نبا رداون » نع« سانجألا ١ ىفو ؟ هنذإ ىلإ

 مهب يلصي لجر ىلع سانلا عيمج عمجأ اذإ كلذكف ءزاج ةعمجملا مهب ىلصف بلغتم رصم

 . تزاج ةعمحلا

 . هجیرخت مدقت (۱)

 هلبق يذلا رظنا ()



 هدعب حصت الو رهظلا تقو يف حصتف « تقولا اهطئارش نمو

 سف
 لقنو ءزاوجلاب قحأو ىلوأ - هنع هللا يضر - يلع ةالص تناك كلذ ىلإ رظنلابف : تلق

 ءاوس < هباوضرو - هنع هللا يضر - يلع ءارو اولص ةباحصلا نأل « يرصبلا نسحلا نع كلذ

 . نكي مل وأ نذِإ هعم ناک

 نإ زوجي ةفيلخلا نم هل روشنم ال يذلا بلغتملا فلخ ةعمجلا ةالص : ١ يدركلا ىواتف * يفو

 هيفو « هجيوزتب زوجت ال ةحكنألا نكل ٠: يباتعلا ىواتف » يفو . ءارمألا ةريس هتريس تناك
 « ىبتجملا » يفو . زوجي ال طرشلا بحاصو يضاقلا رمأ ريغب مهل عمجي لجر ىلع سانلا عامتجا

 «يواحطلا هركذ ءيش وه اغإو « انباحصأ نع بلغتملا فلخ ةعمجلا زاوج فرعي ال : رکب وب لاق
 . هتوم دعب مهل عمجي دحاو لجر ىلع اوعمتجي نأ زاج اًقساف ناك اذإ ناطلسلا نكل

 ناک وأ ءزاج دودحلاو ماكحألا ذفني اريمأ اهلهأ ىلوف ةدلب ناطلس تام ول : : انباحصأ لاقو

 لهأ نمّالجر اولوف جراوخلا هيلع بلغ ولو « مهتعامج يف اًيضاقو اًناطلس راصو مح اًيضاق

 . هماكحأ تزاج ءاضقلل لدعلا

 لاق ءاوعمجي ملاوعمجينأ رصملا لهأ عنم اذإ مامإلا : « ةيريهظلا ىواتفلا » يفو

 نأ زوجي مهب ارارضإ وأ اًتنعت مهعنم اذإامأ ٠ بابسألا نم ببسل عنماذإ اذه : يناودنهلا

 ةعمحلا نأل « دساف تاولصلا رئاس ىلع مهسايقو « ةعمجلا مهب يلصي لجر ىلع اوعمتجي
 . ةعامجلاو ةبطخلا لثم تاولصلا نم اهريخل طرتشي ملام اهل طرتشي

 . موصلاو جحلا يف امك اهيف اًطرش ناطلسلا نوكي الف ندبلا ىلع ةدابع اذه : تلق نإف

 ةفئاط دارفناو « هريغ ىلع توفيال جحلاب دحاولا دارفناو دحلا ةماقإب لطبم اذه : تلق
 . مهفاف نيقابلا [ ىلع ]توفي ةعمجما ةماقإب

 حصت الو رهظلا تقو يف حصتف « تقولا) : :م ةعمجلا طئارش نمو يأ :ش ( اهطئارش نمو) :م

 ىلع ءانب « رصعلا تقو يف اهتماقإ زوجي : لوقي كلام ناكو « رهظلا تقو دعب يأ :ش ( هدعب

 لوأ : هباحصأ ضعب لاقو . لاوزلا لبق اهتماقإ زوجي :دمحأ دنعو . هبهذم ىلع نيتقولا لخادت
 يضر ر - دوعسم نبا ىور امل ةسداسلا ةعاسلا يف زوجي : مد ديلا ةالص تقو اهتفو

 لوزت ىتح بجت ال ةعمجلا نأ ىلع مهيبأ ةركب نع ءاملعلا قفتا : ييرعلا نب ركب وبآ لاقو
 رذنملا نبا هلقنو لاوزلا لبق زوجي هنأ لبنح نبا نع يور ام الإ لاوزلا لبق هئزجي الو ٠ سمشلا
 : لاق « رباج ثیدحب لبنح نبا جتحا < ةسداسلا يف سابع نبا نع يدرواملاو قاحسإو ءاطع نع

 هاور ‹ سمشلا لوزت ىتح اهحيرضف انلامج ىلإ بهذن مث ةعمجلا يلصي ةئ هللا لوسر ناك
°١ 



 ةعمحلا سانلاب لصف سمشلا تلام اذإ :ةيب هلوقل

 سيلو فرصنن مث ةعمحجملا هب هللا لوسر عم يلصنانك : لاق عوكألا نب ةملس نعو

 ام : لاق - هنع هللا يضر - دعس نب لهس نعو . ملسمو يراخبلا هاور « هب لظتسن لظ ناطیحلل

 . ةي هدهع ىلع ةعمحلا دعب الإ ىدغتن الو ليقن انك

 يف عمتجا دق» : ءب هلوقل ديع اهنألو « ىحضلا ةلئاق ليقنف عجرن انك انإ : لهس وبأ لاقو

 . يعفاشلا لاق هبو « نيعباتلاو ةباحصلا روهمج لوق وهو « رهظلا تقو اهتقو نأ انباحصأ قفتاو

 ثيدحب كلذ يف اوجتحاو :ش ( ةعمحجلا سانلاب لصف سمشلا تلام اذإ -مالسلا هيلع -هلوقل) :م

 هاور ‹ سمشلا ليمت نيح ةعمحجملا يلصي ناك ةي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - سنأ

 عجرن مث سمشلا تلاز اذإ ةَ هللا لوسر عم عمجن انك : لاق عوكألا نب ةملس نعو «يراخبلا

 هللا يضر- ركب يبأ عم ةبطخلا تدهش : لاق هنأ ناديس نب هللا دبع نع يور : تلق نإف

 تناكف - هنع هللا يضر- رمع عماهتدهشو « راهنلا فصن لبق هتالصو هتبطخ تناکف -هنع

 تيأر امف - هنع هللا يضر - نامثع نع هلثمو « راهنلا فصتنا دق لوقأ نأ ىلإ هتالصو هتبطخ

 . °” كلذ باع اًدحأ

 . فرعي ال ناديس نب هللادبعو ‹ اذه تبثي ال : لاطب نبا لاق : تلق

 » يف يوونلا لاقو . فيعض ثيدح وهو هريغو ىنطقرادلا ثيدحلااذه ىور : تلق

 ركب وبأو الب يبنلا ىلص دقو : يعفاشلا لاق دقو « ناديس نبا فعض ىلع اوقفتا : (ةصالخلا»

 نع باوجلاو : تلق . اذهب رابتعا ال هنأ ىلع لدف « لاوزلا دعب ةعمج لك مهدعب ةمئألاو نامثعو

 ثيدحو « هتيادبو لاوزلا نيح اناك مهلامج ىلإ حاورلاو ةالصلا نأ نع رابخإ هنأ : رباج ثيدح
 ةياورلا هنم حصأو « رام ا هب لظتسي ثيحب ريثك ءيف ناطيحلل سيل هانعم نأل « مهيلع ةجح ةملس

 ةريصق تناك ةنيدملا ناطيح نأ مولعمو « ليلق هنكل «هدوجوب حپرصت وهو ‹ ءيفلا عبتتن ىرخألا

 . ليوط نامز دعب الإ لاوزلا دنع كلانه هب لظتسي يذلا ءيفلا رهظي الف اهقوف سمشلاو

 ةالص دعب ام ىلإ مويلا اذه يف ءادغلاو ةلوليقلا نورخؤي اوناك مهنآ : لهس ثيدح ىنعمو

 هيلع -هلوقل « هتوفي ناك هريغب لاغتشالاو « اهيلإ ريكبتلا ىلإ مويلا اذه يف اوبدن مهنأل « ةعمجلا

 : يدع نبا لاقو « هثيدح ىلع عباتي ال : يراخبلا هيف لاق ناديس نب هللا دبعو . ۲١( /۲) ينطقرادلا هاور (۱)
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 ‹ امهفالتخال اهيلع هينبي الو رهظلا لبقتسا اهيف وهو تقولا جرخ ولو

 بتك يف اذه دجأ مل :يجورسلا لاق . « ةعمحجلا سانلاب لصف سمشلا تلام اذإ » : -مالسلا

 ثعب امل -مالسلا هيلع -يبنلا نأ يور امل : يقانغسلا لاقو « بيرغ :يعليزلا لاقو «ثيدحلا

 سانلاب لصف سمشلا تلام اذإ ١ : هل لاق هترجه لبق ةنيدملا ىلإ - هنع هللا يضر - ريمع نب بعصم

 اذه ليق : لاق مث « « ةياردلا» بحاص هلقناذكو « هحرش نم هلقنو لمكألا هعبتو ( ةعمحلا

 «طرشب سيل ثيدحلا بتك يف هنادجو نع بيجأو : لاق مث « ثيدحلا بتك يف دجو ام ثيدحلا

 . ىنعملاب لقنلا زوجيو

 هنع لقن ىتح هلصأ ثيدح يأف « ءالؤه نم ردصي بيجع مالك اذه « هللا ناحبس : تلق

 بعصم ىلإ بتك ةي هللا لوسر نأ سابع نبا نع ينطقرادلا هاور ام ثيدحلا لصأو « ىنعملاب

 لوسر نأ قاحسإ نبا نع يقهيبلا ىور دقو « ةبارغ هدانسإ يفو « ةعمجلا ةماقإب هرمأي ريمع نبا

 رمع نب مصاع ينثدحف : لاق « مهيلإ ثعبي نأ هيلإ راصنألا بتك نيح اًبعصم ثعب اغإ ةَ هللا
 مودق ناكو « ضعب موي نأ مهضعب هرك جرزخلاو سوألا نأ كلذو « مهب يلصي ناك هنأ ةداتق نبا

 اوعجر ةنسلا هذه يف ةي يبنلا ىلإ اومدق الو « ةوبنلا نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا يف راصنألا دوفو

 نأ كلام نب عفارو ءارفع نب ذاعم يب هللا لوسر ىلإ اولسرأو مالسإلا ىلإ مهوعدف مهموق ىلإ
 نيذلا ناكو ةرارز نب دعسأ ىلع لزنف « ريمع نب بعصم مهيلإ ثعبف « انهقفي ًالجر انيلإ ثعبا
 يضر - ةرارز نب دعسأو كلام نب عفارو « ءارفع نب ذاعم مهيفو « ةينامث ةنسلا هذه يف اومدق

 . - مهنع هللا

 فوع نب ورمع ينب ىلع ءابقب لزن ىتح ةي هللا لوسر مدق :خيراوتلاو ريسلا لهأ لاقو

 هيلع -ماقأف « ىحضلا دتشا نيح لوألا عيبر رهش نم تلح ةليل ةرشع يتنثال نينثالا موي كلذو

 جرخ مث مهدجسم سسأو سيمخلا مويو ءاعبرألا مويو ءاثالثلا مويو نينثالا موي ءابقب- مالسلا
 ذختا دق مهل داو نطب يف فوع نب ملاس ينب يف ةعمجملا ةالص هتكردأف ةنيدملا ادماع ةعمجلا موي

 يف ةي هللا لوسر اهعمج ةعمج لوأ ةعمجلا هذه تناكو « ادجسم عضوملا كلذ يف موقلا

 ةعمج لوأ اهدعبو اهلبق امف ةنيدملاب اهبطخ ةبطخ لوأ يهو ةعمجملا هذه يف بطخف مالسإلا
 . نيرحبلا ىرق نم اثاوج اهل لاقي ةيرقب مالسأإلا يف تحمج

 مامإلا نأ يأ « اهنأ لاحلاو يأ :ش ( اهيف وهو) :م رهظلا تقو يأ :ش ( تقولا جرخ ولو) :م

 ةعمجلا ىلع يأ :ش ( اهيلع ينبي الو ) :م رهظلا ةالص يأ :ش ( رهظلا لبقتسا ) :م ةعمحلا ةالص يف

 رهظلا نأل اذهو « طئارشلاو ةيمكلا ثيح نم ةعمجلاو رهظلا فالتخال يأ :ش ( امهفالتخال) :م

 ‹ هيف ىفخي رهظلاو « رهظلل طرتشت ال طورشب ةعمجلا صخيو « ناتعكر ةعمجلاو « ةعبرأ
 الاحو اردقامهفالتخا تبثيف ةعمج رخآلا مساو رهظلا امهدحأ مساو « اهيف رهجي ةعمجلاو

 . اًمساو
or 



 هب ‹ لاوزلا دعب ةالصلا لبق يهو هرمع يف ةبطخلا نودب اهالص ام يب يبنلا نأل ؛ ةبطخل ا اهنمو

 ‹ ةنسلا تدرو

 نأ نيب ةعمجلا يلصي نأب هالوم هل نذأ اذإ دبعلا ريخت ليلدب نافلتخي امهنأل : يقانغسلا لاقو

 امك دبعلا ريخ امل نيفلتخم انوكي مل ولو « ةلعلاب ةعمحلا يف تقولا نيعت عم ةعمجلاو رهظلا يلصي
 يف امهداحتال رايخ ريغ نم ةميقلاو «شرألا نم هالوم ىلع لقألا بجي ثيح ربدملا ةيانج يف

 فسوي يبأ دنع ةعمجلا هئزجي دهشت دقو ةعمجلا يف وهو رصعلا تقو لخد ول هنإ مث « ةيلاملا

 اهيلصي يعفاشلا دنعو ‹ رهظلا ءاضق لبقتسيو «ةفينح يبأ دنع هتعمج لطبتو هدمحمو دمحأو

 ( . اًرهظ
 رصعلاو رهظلا تقو نأ ىلع ءانب سمشلا بغت ملام ةعمج اهيلصي : مساقلا نبا لاقو

 ول هنأل « ةعمجلا تدسف رهظلا تقو جرخ ىتح هبتني ملو متؤملا ماق ول : « تاعقاولا » يفو «دحاو

 ول ةيعفاشلا دنعو « هتالص تزاج تقولا جورخ لبق هبتنا نإو « اهتقو ريغ يف ايضاق راص اهمعأ
 حصت ال نيهجولا دحأ يفف ةعكر قوبسملا ىلعو تقولا جرح مث تقولا يف موقلاو مامإلا ملس

 . مامإال اعبت حصت يناثلاو « تقولا جراخ هتالص ضعب عوقول هتعمج

 ةداتقو يعخنلاو ءاطع بهذم وهو « ةبطخلا ةعمجلا طئارش نم يأ :ش ( ةبطخلا اهنمو) :م

 يضر - رمع نعو « - مهنع هللا يضر - روث يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلامو يروثلاو
 : لاق ريبج نب ديعس نعو « هلثم ةشئاع نعو « ةبطخلا لجأل ةالصلا ترصق : لاق - هنع هللا

 الإ اًقلاخم اذه يف ملعن ال : ةمادق نبا لاقو « نيتعكر ناكف « ةبطخلا تلعجف اًعبرأ ةعمحجلا تناك
 هعم يوونلا ركذو . بطخي مل وأ مامإلا بطخ مهتعمج مهئزجي : لاق هنإف « يرصبلا نسجل ا

 يف مزح نبا لاقو « كلام نع كلذ يورو : ضايع يضاقلا لاقو . يكلاملا كلملا دبعو دواد

 . اهنودب ةعمجلا زوجت« ضرفب تسيل ةبطخلا : « ىلحملا»

 يرهزلا نع اًضيأ ركذو « يقهيبلا هركذ :ش ( هرمع يف ةبطخلا نودب اهالص ام ةي يبنلا نأل) :م

 هيلع -ناك رمع نبا ثيدحب اًسضيأ لدتساو « «  ةبطخب الإ ةعمج ال » : لاق هنأ انغلب : لاق هنأ

 . " ةلج امهنيب نيتبطخ ةعمجلا موي بطخي -مالسلا

 ينومتيأر امك اولص » : و هلوق هيلإ مض اذإ الإ متي الف لعفلا درجمب لدتسااذه : تلق

 . زاوجلل اًميلعت ةرم اهكرتل ةبجاو نكت مل ولف « يراخببلا هاور « « يلصأ

 ‹ طورشلا رئاسك مدقتف طرش اهنأل :ش (لاوزلا دعب ةالصلا لبق) :م ةبطخلا يأ :ش ( يهو) :م

 :ش ( ةنسلا تدرو هبو) :م زوجي هيف بطخ ولو « زوجي ًالصأ هيف بطخي مل ول هنإف ديعلا فالخب

 )١( يقهيبلا هاور )۳/  )۱۹١اعوفرم . . . . يرهزلا نع هيبأ نع يليألا سنوي نب ديزي نع .

 . رمع نبأ نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع ۱۹٩( /۳) يقهیبلا هاور : حیحص (۲)
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 ‹ ثراوتلا ىرج هبو ةدعقب امهنيب لصفي نيتبطخ بطخيو

 امهدحأ « نيثيدح يف اذه ذخأ نكي « يب يبنلا نع ةنسلا تدرو ةالصلا لبق ةبطخلا نوكب يأ

 ركب يبأو يب هللا لوسر دهع ىلع ناذألا ناك : لاق هنع يراخبلا هاور « ديز نب بئاسلا ثيدح

 - هنع هللا يضر - نامثع ناك املف « مامإلا سلجي نيح ةعمجلا موي - امهنع هللا يضر - رمعو

 ناك اذإف « ةالصلا لبق الإ نوكي ال ناذألا نأ ههجوو « ءاروزلا ىلع يناثلا ناذألاب رمآ سانلا رثكو

 . ةبطخلا دعب ةالصلا نأ ىلع لد ةبطخلل ربنملا ىلع مامإلا سلجي نيح

 :-هنع هللا يضر - رمع نبا يل لاق هنع ملسم هجرخأ يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح رخآلاو

 : لوقي هتعمس معن تلق : لاق « ةعمجلا ةعاس نأش يف ةي هللا لوسر نع ثدحي كابأ تعمسأ

 وبأ لاق « « ةالصلا يضقي نأ ىلإ مامإلا سلجي نأ نيب ام يه » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس

 . ربنملا ىلع ينعي: ةدرب

 يواحطلا لاقو « ةياورلا رهاظ يف ثالث رادقم :ش ( ةدعقب امهنيب لصفي نيتبطخ بطخيو) :م

 نيتبطخلا نيب لصفلاب يأ :ش ( ثراوتلا ىرج هبو) :م ربنملا ىلع هسولج عضوم يمس ام رادقم
 ظفلو ءاذهانموي ىلإ هدعب نم ةمئألاو ب يبنلا لعف اذكه ينعي « ثراوتلا ىرج ةدعقب

 نع اريبك يأ « رباك نع اًرباك دجملا ثراوت لاقي « فرشو رطخ هل رمأ يف لمعتسي اغنإ ثراوتلا

 نيب لصفلاو « اهيف مايقلا نإف « لدعلا نع لدعلا ةياكح يه ليقو « فرشلاو ردقلا يف ريبك

 . ثراوتم ةدعقب نيتبطخلا

 داهم هللا لوسر سلج ام : لوقي حابر يبأ نب ءاطع ناكو « هيفاوفلتخا : رذنملا نبا لاقو
 يف - هنع هللا يضر - نامثع سلج نم لوأو « اًمئاق الإ بطخي ناك امو « تام ىتح ربنملا ىلع

 ماق نذؤملا غرف اذإ ةبعش نب ةريغملا ناكو « موقي مث ةهينه سلجي ناكف « ربك نيح هنامز رمع رخآ
 . لزنی یتح سلجی الو بطخف

 ةحارتسالل اندنع ةدعقلا هذه مث « مويلا ةمئألا هلعفتام سانلا لمع هيلع يذلاو : لاق

 اهنأ ىلع ليلدلا :ىسخرسلا ةمئألا سمش لاقو . طرش اهنإ : ىعفاشلا لاقو « طرشب تسيلو

 «ةدحاو ةبطخ اًمئاق بطخي ناك ةي هللا لوسر نأ ةرمس نب رباج ثيدح طرشلل ال ةحارتسالل
 . طرشلل ال ةحارتسالل اهنأ ىلع ليلد اذه يفف « ةسلج امهنيب نيتبطخ اهلعج نس املف

 : يبرعلا نبا لاقو « ةرامع نب نسحلا ةياورب سابع نبا نع وهو « بيرغ ثيدحلا اذه : تلق

 . فيعض وهو

 . روث يبأو قاحسإو يعازوألاو كلامو ءاطع بهذم وهو اندنع زوجت ةدحاولا ةبطخلا مث

 بطخ امك الإ ةبطخلا نوكتال : دمحأ لاقو « ةدحاو ةبطحخ هئزجت نأ وجرأ : رذنملا نبا لاقو
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 ةراهطلا اهيف بحتسيف ةالصلا طرش يه مث ثراوتم امهيف مايقلا نأل ؛ ةراهط ىلع اًمئاق بطخيو

 ‹ ناذآلاک

 ىكحو « اهيلع ةردقلا عم امهنيب سلجي اًمئاق نيتبطخ بطخي نأ بجي : يعفاشلا لاقو

 اذهو : يوونلا لاق . سولج ريغ نم ةتكسب لصفلا هافك اًمئاق بطخ ول هنأ رخآ اهجو يعفارلا

 نأ ىتح « ءاملعلا روهمج دنع ةنسامهنيب سولجلاو مايقلا : يوونلا لاقو « دودرم ذاش

 . يعفاشلا ريغ امهنيب سولجلا طارتشاب دحأ لقي مل : لاق - هللا همحر -يواحطلا

 ىلع هنوك لاحو اًمئاق هنوك لاح مامإلا بطخيو يأ :ش ( ةراهط ىلع اًمئاق بطخيو) :م

 يف كلام لاق هبو « ادعاق ةبطخلا حصت ال يعفاشلا دنعو « اندنع ةنس هنإف مايقلا امأ « ةراهطلا

 فسوي يبأل اًقالخ « طرش ال اندنع ةنس ةراهطلا امأو « دمحأ لاق هبو «امهلوقك هنعو « ةياور

 لاقو ‹ زوجي ال امهدنعو « هركيو اندنع زوجي ةراهط ريغ ىلع بطخ اذإ ىتح « يعفاشلاو
 . دمحأو كلام لاق هبو « امهلوقك ميدقلا يف يعفاشلا

 ىلإ هدعب ةمئألا نمو ةي يبنلا نم يأ :ش ( ثراوتم) :م ةبطخلا يأ :ش ( اهيف مايقلا نأل) :م

 وهو : ىعفاشلا لاق امك « اًضرف نوكي نأ ىغبني كلذك ناك اذإ هنأ لاقي امع باوجلاو ءاذه انموي

 ۰ . - هللا همحر - فنصملا لوق

 ( ةراهطلا) :م ةبطخلا يف يأ :ش ( اهيف بحتسيف ةالصلا طرش ) :م ةبطخلا يأ :ش ( يه مث) :م

 نم ةالصلاب هبش اهركذ ةبطخل-ا نأ ناذألاب هيبشتلا هجو :ش ( ناذألاك) :م ثدحلاو ةبانحلا نع يأ :ش

 ال «تقولا لوخد دعب ماقم اضيأ ناذألاو تقولا لوخد دعب ماقتو . اهرطش ماقم تميقأ اهنأ ثيح

 ملو ارهاط ةداعإللا اهيف بحتست بنج ا نذأ اذإف « ةفلاخم امهنيب لب « ةهباشم امهنيب سيل لاقي

 مكح هب قلعتي ال ناذألا نأ ريغ « ةقيقحلا يف امهنيب قرف ال لوقن انأل « انه اه ةعمحجلا ةبطحخ ركذي

 بابحتساو ءانه اه زاوجلا ركذف زاوجلا مكح اهب قتلعتي ةبطخلاو ةداعإلا بابحتسا ركذف « زاوجلا

 . ناذألا يف وهك انه اه ةداعإإلا

 نإو اهديعي هنأ « فسوي يبأ رداون » يف ركذف « ال وأ ةبطخلا ديعي له هنأ فنصملا ركذي ملو

 هبشأ ناذألا نأل « ديعي هنإف « ناذألا فالخب ةلبقلا لابقتسا طرش نم سيل هنأل « زاج اهدعي مل

 اذِإ اًیسم نوکی نکلو < ةبطخلا فالخب ةلبقلا لابقتسا عرش هنأ ىرت الأ « ةبطخلا نم ةالصلاب

 «ابنج دجسملا لوخد هيف نألو ‹ رهظلا يف عفشلا ماقم تميقأ ىتح ةالصلا اهنأل « كلذ دمعت

 ۰ . هورکم وهو

 طرش ناذألا نأ بيكرتلا اذه نم مهفي هنأل « رظن هيف « ناذألاك » هلوق : يزارتألا لاقو

 . ةنس هنأل « كلذك سيلو ةالصلا
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 ‹ ثراوتلا هتفلاخمل هركي هنأ الإ « دوصقملا لوصحل « زاج ةراهط ريغ ىلع وأ ادعاق بطخ ولو

 ةالصلا نيبو امهنيب لصفللو

 هلوقب الو ةراهطلا اهيف بحتست هلوقب قلعتي « ناذألاك » : هلوق نأل « كلذب ملسن ال : تلق

 . ةالصلا ط رش يه

 يفو « ظعولاو ركذلا وهو :ش ( دوصقملا لوصحل زاج ةراهط ريغ ىلع وأ ادعاق بطخ ولو) :م

 «بنجلا قح يف نآرقلا ةءارق الخ ام ناعني بنجلاو ثدحعملاو ركذ ةبطخلا « نيطوسبملا »و « طيحعملا»

 :م مالكلا اهدسفي الو ةلبقلا لبقتسم ريغ ىدؤت اهنأ ليلدب « اهرطشك الو ةالصلاك ةبطخلا تسيلو

 ادعاق ةبطخلا نم دحاو لك ىلإ عجري هنأ يف ريمضلاو « زاج » هلوق نم ءانشتسا :ش ( هركي هنآ الإ)

 قلعتي :ش ( ثراوتلا هتفلاخل) :م روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذيو « ةراهطلا ريغ ىلع ةبطخلا نمو
 مايقلا نم هدعب ةمئألا نعو ةي يبنلا نع لقن ام ثراوتلاب دارأ وأ «ادعاق بطخ ولو » : هلوقب

 . ةبطخلا يف

 ةراهطلا نأ دارأو « ةراهط ريغ ىلع وأ » : هلوقب قلعتم :ش ( ةالصلا نيبو امهنيب لصفللو) :م

 ريغ ىلع بطخ اذإ هنإف « ةالصلا نيبو ةبطخلا نيب لصفلا عوقو لجأل ةراهط ريغ ىلع ةبطخلا يف
 . امهنيب الصف نوكي هؤوضوف : ةالصلا لجأل ءرضو ىلإ جاتحي ةراهط

 ىلصو «روضح موقلاو بطخ هنأل « مهأزجأ نورخآ ءاجو سانلا رفن بطخ ول : عورف
 ولو « مهئزجي « هعم موقلاو ربك مث « عكر ىتح اوربكي مل سانلاو ةعمجلل ركو « روضح موقلاو

 لبق اوربكو اوءاج مث دجسملا نم اوجرخ مث هعم اوربك ولو « مهئزجي ال اوعكري نأ لبق هسأر عفر
 . « طيحملا » يفاذك « مهأزجأ عوكرلا نم هسأر مامإلا عفر

 نم مامإلا عفر لبق مهعورش ناك نإ اوعرشي مل روضح موقلاو مامإلا ربك : ينانيغرملا يفو

 نأ لبق اوعرش نإ ةفينح يبأ نعو « دمحم لوق اذه ليق « اهلبقتسا الإو ةعمجلا تحص عوكرلا
 وأ تايآ ثالث ارقي نأ لبق اوربك نإ : فسوي وبأ لاقو « اهلبقتسا الإو « تزاج ةريصق ةيآ أرقي

 . اهلبقتسا الإو تحص ةليوط ةيآ

 بطخي نأ هأزجأ مهب يلصي الو بطخا : دحاول لاقو مامإلا ثدحأ : « تاعقاولا » يفو

 ديعي نأ الإ زوجي ال مداقلا مهب ىلصو لوألا بطخ امدعب نإو مدق لصألا يفو « مهب يلصيو
 مهب يلصي نم رمأ مث فنأتسم لوألا نإف « مهب يلصي نأ لوألا يناشلا رمأاذإاذكو « ةبطخلا

 حيحصلاو « زوجي ةفينح يبأ نعو « ءاسنلا ةرضحب ناك نإو « زوجي ال هدحو بطخ ولو «زاج

 موقلاو بطخ ولو « مهدعابت رضي الو زاج لاجرلا عمسي ملو بطخ ول فسوي يبأ نع لوألا
 . «ةريخذلا» يف هركذ . تزاج مص وأ ماين

 نذإلااذكو < ةالصلاب نذإ ةبطخل اب نذإلاو زجي مل هنذإ ريغب مامإلا ةرضحب بطخ ولو
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 - هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع زاج هللا ركذ ىلع رصتقا نإف

 عورشلا دعب ناك نإ مامإلا همدقي نأ ريغ نم مدقت نإو ٠ زاج اهدهش وأ ةبطخلاب نذإ ةالصلاب

 . زوجي

 بهذ مث بطخ ولو « ناطلس اذ وأ طرش بحاص وأ اًيضاق ناك اذإ الإ زوجي ال : ليقو

 يف هركذ « ةبطخلا لبقتساف لستغاف عماج وأ هيف ذغت ولو « زاج ىلصف ءاج مث هلزنم يف اضوتف
 . ( ىنغملا ةينم »و « تاعقاولا»

 . لبقتسا لستغاف بنج وهو بطخ ولو « هأزجأ ىدغتف هلزنم ىلإ عجر ول : ينانيغرملا يفو

 يضاقلا لاقو . زاج غلاب سانلاب ىلصو يلاولا روشنم هدي يفو بطحخ : « ةينملا ةينق ١ يفو

 يتالجلا ةالص يفو « غلابلاب مهتالص حصت الو زوجي ال ينامجرتلا ةمئألا دجمو رابجلا دبع

 ديدجلا « نالوق بنجلاو ثدحللا يف يعفاشلا دنعو « ةعمجلا يف مامإلا ةيلهأ ةبطخلا يف طرتشيو

 ‹ ةراهطلا طرتشي ملو « ةروعلا رتسو ناكملاو بوثلاو ندبلا ةراهط اذكو « ةراهطلا طارتشا

 حصت مل مهب عمجي نأ ةبطخلا رضحي مل نم رمأو مامإلا ثدحأ ول « تاعقاولا » يف دوادو دمحأو

 . زاج مهب عمجف اهضعب وأ ةبطخلا رضح نم رمأ نإو « مهتعمج

 « زاج اهدهشي مل نم فلختسا مث ةالصلا يف عرش ول ام فالخب « زوجيال : لصألا يفو

 مهب يلصي نأ ةبطخلا دهشي مل الجر رمأو ةعمحجلا يف عورشلا لبق بطح امدعب مامإلا ثدحأ ولو

 هنأ « هرصتخم» يف مكاحلا ركذو « زاج مهب يلصي نأ ةالصلا لهأ نم ةبطخلا دهش نم رومأملا رمأف

 سيل هنأل ‹ زجي مل اًملسم يمذلا رمأف رمآلا هب ملعي ملو اًبمذ لوألا رومأملا ناك ولو « زوجيال

 . ةالصلا لهأ نم

 ولو « زجي مل مهريغاورمأف اًيبص وأ اّيمأ وأ سرخأ وأ ءايإلاب يلصي اًضيرم ناك ولاذكو
 رمأ ولو « زاج مهريغ رمأ وأ مهب ىلصف يمألا ملعتو سرخألا ملكتو ضيرملا ئربو يمذلا ملسأ

 ولو « هاضقتسا اذإ كلذ دعب نارمؤي ىتح نايلصي ال يبصلا غلبو ينارصنلا ملسأف ايبص وأ اًينارصن

 . ىبصلااذكو « زاج ضقا وأ سانلاب لصف تملسأ اذإ : ىنارصنلل لاق

 نأ يضتقي همالك قالطإ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زاج هللا ركذ ىلع رصتقا نإف) :م

 ةياورلا نكلو « هللا ركذ هنأل « هللا ناحبسو دمحل اك اًئيش هب نرقي نأ ريغ نم هللا لوق درجمب زوجي

 . هلوق يف هأزجأ ديمحتب وأ ليلهتب وأ ةدحاو ةحيبستب بطخ اذإ هنأ هريغو « طوسبملا » يف

 هلوق وحنو - هللدمحلا - هلوق وحن ركذلا ليلق ةبطخلا يف ئزجيو : « طيحملا» يفو

 يضاق» يفو «رثك وأ لق اب بطخي : لاق هنأ يبعشلا نع انيور : رذنملا نبا لاقو « هللا ناحبس»

 لوقلا ناكو « لوألا فسوي ىبأ لوق وهو . ةفينح ىبأ لوق ىف ئزجت ةدحاولا ةحيبستلا ناخ
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 ىمسق ال ةديمحتلا وأ ةحيبستلاو ةبجاولا يه ةبطخلا نأل ةبطخ ىمسي ليوط ركذ نم دب ال الاقو
 ‹ فراعتملل رابتعا نيتبطخ بطخي ىتح زوجت ال -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . ةبطخ

 .ةنسلا

 يلصيو دهشتيو هيلع ينثيو هللا دمحي ةفيفخ ةبطخ بطخي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو
 لك ةبطخلا : كلام لاقو «ينانيغرملا هركذ « ةروس ًارقيو « مهركذيو سانلا ظعيو يي يينلا ىلع

 ىلع ىلص وأ لله وأ حبس وأ : « مكحلا دبع نبا رصتخم » يف هنع فرطم یورو « لاب يذ مالک

 ‹ ةبطخلا دصق ىلع هلل دمحلا هلوق نوكي نأ ةفينح يبأ دنع طرتشا مث « هيلع ةداعإ الف يب يبنلا

 ‹« حصأ لوألاو « بوني : ليقو « ةبطخلا نع بوني ال هئاطعإ ىلع هلل دمحلا ديري لاق ول ىتح

 يف طرش راركتلا : « يفاكلا » يفو . حبذلل ادصاق ناك اذإ لحت اغنإ ةحيبذلا ىلع ةيمستلا هريظنو

 . ةبطخ ىمستل هلل دمحلا

 ةماع لاق هبو :ش ( ةبطخ ىمسي ليوط ركذ نم دبال) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو) :م

 ىلإ هلل تايحتلا هلوق نم دهشتلا رادقم اندنع ةبطخ يمس ام لقأ : ركب وبأ مامإلا لاقو . ءاملعلا

 . هلوسرو هدبع هلوق

 عضوم سي ام رادقم يواحطلا دنعو « نيتبطخلا نيب سولجلا رادقم « سينجتلا ١ يفو

 كلامو دمحأ لاق هبو « بجت يعفاشلا دنعو تايآ ثالث رادقم ةياورلا رهاظ يفو « ربنملا هسولج

 . ةياور يف

 يبنلا ىلع ةالصلاو « ديمحتلا ضئارف عبرأ ىلوألا ةبطخلا يف : ٠ ةيلازغلا ةصالخلا » يفو

 نينمؤملل ءاعدلا نأ الإ ةيناثلا ةبطخلا ىف اذكو « ةيآلا ةءارقو « ىلاعت هللا ىوقتب ةيصولاو « هيي

 يف ةءارقلا بجت : ليق « ةيلحلا» يفو . ىلوألا يف ةيآلا ةءارق نأ ىلع لدي ةيناشلا يف تانمؤملاو

 يف ةءارقلاو « زاج ارق امهتيأ يف امهادحإ يف بجت : ليقو « امهيف بجت الو : ليق « نيتبطخلا

 ( ةديمحتلا وأ ) :م ةدحاولا :ش ( ةحيبستلاو) :م عامجإلاب ينعي :ش ( ةبجاولا يه ةبطخل ا نأل) م

 . ةبطخ ىمسي ام بجوف :ش ( ةبطخ ىمست ال) :م ةدحاولا:ش

 يذلا نأل « ةداعلل يأ :ش ( فراعتملل ارابتعا ؛ نيتبطخ بطخي ىتح زوجت ال : يعفاشلا لاقو) :م

 نيتبطخلا ةروصو « اًبطح اهب بطخي الو « سانلا ةداع يف ةبطخ ىمسي ال كلذ نم لقأب بطخي

 يأ يردي ال « لمجم هللا ركذ نإ ١ : هلوقب يعفاشلل يزارتألا للعو « نآلا هانركذ دق ام : هدنع

 . باتكلل اًنايب راص هلعفب « نیتبطخب هی هللا لوسر هرسف دقو « وه رکذ

 هب لمعلا نكي ال ام لمجلملا نأل « لمجم هللا ركذ نأ ملسن ال : هلوقب كلذ نع باجأ مث

 لعفو سانلا دنع مولعم هللا ركذ يمس ام نأل ‹ نايبلا لبق ةيآلاب لمعلاو « لمجلملا نم نايبب الإ

۹ 



 . لصف ريغ نم « (۹ةيآلا:ةعمحلا) 4 هللا ركذ ىلإ اوعساف # : ىلاعت هلوق هلو

 «هللا ركذب قلعم زاوجلا لب «ةبطخل اب قلعم زاوجلا نأ ملسن الو « ةنسلا نايبل- مالسلا هيلع- يبنلا

 ةبطخ ىمسي ال فيكو « ةبطخ ىمسيال ليلقلا ردقلا نأ ملسن ال نكل انملس نئلو « لصح دقو

 . ؟ردقلا كلذ يف ةدوجوم ةبطخلاو

 دارملاو ؟ ةبطخلاب قلعي ال فيكو « رظن هيف « ةبطخلاب قتلعم زاوجلا نأ ملسن ال » : هلوق : تلق

 دارملا ناك اذإف « ةبطخلا وه « ( ٩ ةيآلا : ةعمجلا) ( هللا ركذ ىلإ اوعساف :  هلوق يف هللا ركذ نم

 ةبطخلا ةقيقحو هلوقو « ليلقلا ردقلاب اوداع مهل زجي ملو « اطخلا داضم وهام ةبطخلا ركذلاب

 ‹« ثراوتلااهيلع ىرج يتلا ةيعرشلا ةبطخلا وه دارملا نأل « ملسم ريغ ردقلا كلذ يف ةدوجوم

 . ةيوغللا ةقيقحلا دارملا سيلو

 : هلوقب يزارتألا لأس مث

 . ؟ ناذألاك ةدحاولا ةملكلا ىلع رصقي ال نأ بجوف ةالصلا ىلع مدقي تيأر ركذ : تلق نإف

 ةملكب لصحي ال وهو مالعإلا ناذألا نم دوصقملا نأل « حيحص سايقلا نأ ملسن ال : تلق

 . هللا ركذ ىمسي ام لكب لصحي وهو هللا ركذ اهنم دوصققملا نإف « ةبطخلا فالخب « ةدحاو

 رمع نع يور ام ىلع « نيتعكرلا ماقم ةبطخلا تماق هيف موي اذه نأب مالعإ اًضيأ اهيفو : تلق

 رصق نأ مولعمو « ةبطخلا ناكل ةالصلا ترصق اغإ : الاق امهنأ - امهنع هللا يضر - ةشئاعو

 . هللا ركذ ىمسي اب نوكي ال ةالصلا

 : ةعمحل) 4 هللا ركذ ىلإ اوعساف :  ىلاعت هلوق) :م - هللا همحر - ةفينح يبأل يأ :ش ( هلو) :م

 . (۹ ةيآلا

 قافتاب ةبطحخل ا هللا ركذب دارملاو « هريشكو ركذلا ليلق نيب ينعي :ش ( لصف ريغ نم ) :م

 ‹ نيتبطخب الو ليوط ركذب ديق ريغ نم « اًقلطم هركذ ىلإ يعسلاب ىلاعت هللا رمأ دقو نيرسفلا
 ء ركذلا لامكو ةنسلا ىلع كلذ لمحيف « دحاولا ربخب لوقما لعفلاب صنلا ىلع ةدايز هطارتشاف

 امف « كلذ وحنو « ركأ هللاو هللا الإ هلإ الو « هللا ناحبسو هلل دمحلا انلوقب لصاح ركذلا لصأو

 . لامكلا طرش وهف كلذ ىلع داز

 اذهب ملكتملاف « ةمج ةليلج ناعم هتحتو ربخو مالك « هللا ناحبس وأ هللدمحلا» : هلوق مث

 رصقو « ةريصق ةزيجو ةبطخ نوكتف « زيجو ظفلب ةريثكلا يناعملا كلتل ركاذلاك زيجولا ظفللا

 . لجرلا هقف نم ةنثم ةبطخلا رصقو ةالصلا لوط يورو « هيلإ بودنم ةبطخلا

 . ؟ ثيدحلا اذه لاح ام : تلق نإف



 . ىلصو لزنف هيلع جتراف هلل دمحلا :لاق هنآ -هنع هللا يضر- نامثع نعو

 يضر - دوعسم نبا لوق نم هنأ روهشملا نكلو « حيحصلا يف جرخ : يبرعلا نبا لاق : تلق

 ‹ ةيلعف يه ليقو « ةيلصأ ميملا يرهوجلا لعجو « همهفت ىلع ةمالع يأ ةنئم ىنعمو - هنع هللا

 . ةدئاز ميملا نوكتف ةلعفم اهنزو نأ ديبع يبأ نع يرهزألا لقنو

 نم ةقتشم ريغ ديكأتلاو فيفختلل يتلا نأ ىنعم نم « ةلعفم اهنأ اهتقيقحو : ريثألا نبا لاقو

 : ليق ولو ‹ اهيف اهانعم نأ ىلع ةلالد ؛ اهفورح تمض اغإو « اهنم قتشت ال فورحلا نأل « اهظفل

 لدب ةزمهلا نإ : اهيف ليق ام برغأ نمو « ًالوق ناكل « امسا تلعج امدعب اهظفل نم تقتشا اهنإ

 . ةدئاز ةملك كلذ يف ميملاو « ةبطخلا يف ءاطلا نم

 بيرغ اذه :ش ( ىلصو لزنف هيلع حتراف هلل دمحلا : لاق هنأ - هنع هللا يضر - نامثع نعو) :م

 -رمعو ركب ابأ نإ لاقف « هيلع جت راف هلل دمحلا ربنملا ىلع لاق نامثع نأ هقفلا بتك يف رهتشا نكلو

 مامإ ىلإ مكنم جوحأ لداع مامإ ىلإ مكنإو « ًالاقم ماقملااذهل نادعي اناك - امهنع هللا يضر

 . مالسلاو اذه دعب ةبطخلا يف يتأيسو «لاوق

 لاقف « دنس ريغ نم« ثيدحجلا بيرغ» باتك يف يطسقرسلا تباث نب مساقلا مامإلا هركذو

 لك لوأ نإ هلل دمحلا : لاقف « هيلع ربما جت راف ربنملا دعص هنأ - هنع هللا يضر - نامثع نع يور

 مامإ ىلإ متنأو « ًالاقم ماقما اذهل نادعي اناك - امهنع هللا يضر - رمعو ركب ابأ نإو بعص بكرم
 ءهللا ءاش نإ هللا ملعيو « اههجو ىلع ةبطخلا مكيتأت شعأ نإو « لئاق مامإ ىلإ مكنم جوحأ لداع

 . یھتنا

 اذهب ىفتكي هنأ لدف « ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو ةعمجلا ىلصو لزنف : جارسلا لاق

 نوتأي نيذلا ءابطخلا نأ « لاوق مامإ ىلإ مكنم جوحأ لداع مامإ ىلإ متنأو هلوق نم هدارمو « ردقلا

 ريخلا ىلع انأف مهلشم نكأ مل نإو «لاعفلا حبق عم لاقملا ةرثك ىلع نونوكي نيدشارلا ءافلخلا دعب

 . « طيحملا » يف اذك « الف نيخيشلا ىلع هسفن ليضفت ةلاقملا هذهب ديري نأ امأف « رشلا نود

 ربك ينلاه دق سانلا اهيأ اي : لاقف « هيلع جترا ربنملا دعصو قارعلا ىتأ ال جاجحلا نأ يورو

 ينب ءامعن يف «يبصلاو خيشلا نيب مكيلع عمجأ ال ينإو « مكنيعأب يلإ مكقادحإو مكسوءر
 اذك « ةباحصلا نم هريغو كلام نب سنأ هعم ىلصو « لزنف اهوبهتناف ةالصلا متيضق اذإف «نالف

 . « طوسبملا» ىف

 يضر - نيعباتلا ءاملع نم مهريغو نسحلاو سنأو رمع نبا هعم ىلصو : ةعيرشلا جات لاقو

 رصحلا هيلإ وكشي كلملا دبع نب ديلولا ىلإ بتك هنأ هنع يورو : يجورسلا لاقو « - مهنع هللا
 ىلإ رظنا تبطخ اذإ كنأ ديلولا هيلإ بتكف « عامجلا ةوهش فعضو لكألا ةوهش ةلقو ةبطخللا يف

 نم تلكأ ول كنإف « ةمعطألا ناولأ رثكأو « كنم برقت نوكي نم ىلإ رظنت الو سانلا تايرخأ
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 . ةذل ديدج لكل نإف يرارسلا رثكأو « تيفك اريسي اثيش نول لك
 فيفختو قوف نم ةانثملا ءاتلا رسكو ءارلا نوكسو ةزمهلا مضب : هيلع جت راف » هلوق

 . هتقلغأ يأ بابلا تجترأو «مالكلا هيلع قلغتسا اذإ هقطنم يف لجرلا

 . هقالغإب يأ بابلا جاترإب ايب هللا لوسر انرمأ : ريثألا نبال « ةياهنلا » يفو

 هيلع قلغأ دق هنأك هيلع جترا دق قطنم هرضحي مل يذلا لجرلل لاقي « بئارخلا عمجم » يفو

 . ءیشب سیل دیدشتلاب هيلإ جرا ةماعلا لوق ديرملا لاقو . قطنلا باب

 . فيفختلاب يبرعلا مالكلا « برغملا » يفو

 يأ هجو يف عقو هانعمو « ديدشتلاب ينعي جترا لاقي : لاق هنأ ةديبع يبأ نع يور : تلق نإف

 . طالتخا

 . ادج ديعب ىنعملا اذه : تلق

 لاوزلا دعب ام وهو تقولا نائيشف ضرفلا امأ « ننسو ضورف ىلع لمتشت ةبطخلا : عورف

 . زوجي ال ةالصلا دعب وأ لاوزلا لبق بطحخ ول ىتح « ةالصلا لبقو

 فسوي وبأ لاقو . ثدحملاو بنجلا نم هرك ىتح ةراهطلا : رشع ةسمخف ننسلا امأو

 وبأ لاق ‹ نيتبطخلا لبق دوعقلاو « ههجوب موقلا لابقتساو مايقلاو . امهنم زوجي ال : يعفاشلاو

 < لك ىبنلا ىلع ةالصلاو ةداهشلا اتملكو < هلهأ وه اجب هيلع ءانثلاو هلل دمحل اب ةيادبلاو : فسوي

 ثالث اهردقو ‹ زوجي ال : يعفاشلا لاقو « ءيسم اهكراتو « نآرقلا ةءارقو ةركذتلاو ةظعوملاو

 ةدايزو « ةيناثلا ةبطخلا ىف ىلاعت هللا ىلع ءانثلاو ديمحتلا ةداعإو « نيتبطخلا نيب سولجلاو تايآ

 . لصفملا لاوط نم ةروس ردقب نيتبطخلا فيفختو ةيناثلا ىف تاملسملاو نيملسملل ءاعدلا

 تقو نم مالسلا كرتو موقلا ىلإ ههجوب هلابقتساو هتراهط هيف ةنسلا نمف بيطخل ا امأو

 اذإ ةنسلا : دمحأو يعفاشلا لاقو . كلام لاق هبو « مالكلا كرتو ةالصلا يف هلوخد ىلإ هجورخ

 . اب يبنلا نع رمع نبا ىور اذكو « ههجوب مهلبقتسأ اذإ موقلا ىلع ملسي نأ ربنملا دعص

 هللا دبع نب ىسيع ةمجرت ىف رمع نبا ثيدح نم يدع نبا هدروأ ثيدحلااذه : تلق

 . نابح نبا هفعض اذكو «‹ هفعضو يراصنألا

 ناك : لاق يبعشلا نع دلاجم نع ةماسأ وبأ انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح : مرثألا لاقو

 ‹ ثيدحلا . .« مكيلع مالسلا : لاقف سانلا لبقتسا ةعمحجلا موي ربنملا دعص اذإ 4ب هللا لوسر
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 ‹ اهنم ةقتشم ةعمحلا نأل ةعامحلا اهطئارش نمو

 . °” لسرم وه : « یربکلا ماکحألا » يف قحلا دبع لاقو . هدنع هب جتحی الف لسرم وهو
 لاقو . هب جتحی الف فعضلاب فورعم وهف ةعيهل نب هللا دبع ثيدح نم دمحأ هدنسأ نإو

 . “”ثيدحلا ينعي « يوقب سيل : يقهيبلا

 الو ةالص الف مامإلا جرخ اذإ ١ : اي هلوق يعفاشلا ىلع يأ هيلع ةجحلاو : « ةياردلا » يفو
)۳( 

 4 مالک

 اولبقتسي نأ موقلل بحتسي : « طوسبملا» يفو . لوقلا اذه لبق نوكي نأ لمتحي هاور امو

 جرد ىلع فيسب قدلا نم ءابطخلا نم لاهجلا هلعفي ام بيطخلا لعفي نأ ةبطخلا يف هركي : يوونلا
 . ىهتنا « مهل ءاعدلا يف نيطالسلا فاصوأ يف ةفزاجملا اذكو « ربنملا

 وأ ىصع ىلع أكوتي ماقف ةي هللا لوسر عم ةبطخلا اندهش : لاق هنآ ليوط ثيدح يف ةبحص
0( 

 ٠٠ سوف

 يبنلا نأ هيبأ نع ربلا دبع نب ديزي نع نابح نبا نع عيكو نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ ىورو
 )0( ٤ . . هاا
 . ىصع وأ سوق هدي يفو ديع موي مهبطخ ةي

 : يلاقبلا ركذو « بيضق هديبو بطخي زيزعلا دبع نب رمع تيأر : لاق ىيحي نب ةحلط نعو

 . فيسلاب تحف ةدلب يف فيسلاب بطخي

 الف :ش ( اهنم ةقتشم ةعمجلا نأل « ةعامجلا) :م ةعمحجلا طئارش نمو يأ :ش ( اهطئارش نمو) :م

 نع «ىلحملا» يف مزح نبا هركذ ام الإ درفنملا نم حصت ال اهنأ ىلع ةمألا تعمتجاو «تاقتشما
 . رهظلاك ةعمجلا يلصي ذفلا نأ سانلا ضعب

 . فيعض وهو ديعس نب دلاجم هيف « فيعض هلاسرإ عم وهو : تلق (۱)
 نع يبأ تلاس : )١/ ۲٠٠١( للعلا يف متاح يبأ نبا لاق ٠١(. /۱) دعس نباو . )۲٠۰٤/۳( يقهيبلا هاور ()

 رباج نع ردكنملا نب دمحم نع رجاهملا نب دیز نب دمحم نع ةعيهل نبا نع ينارحلا دلاخ نب ورمع هاور ثیدح

 . عوضوم ثيدح اذه : لاقف « اًعوفرم

 . يرهزلا مالك نم وهامنإ . شحاف مهو هعفر : يقهيبلا لاق : بيرغ : يعليزلا لاق (0

 نب بیعش ينثدح شارخ نب باهش نع ]۱۰۹٦[ سرق ىلع بطخی لجرلا باب . ةعمحجلا يف دواد وبأ هاور (6)
 . هپ ساب ال هدانسإو .هرکذف . . . . يفئاطلا قيزر

 )٥( نسح هدانسإ .

۳ 



 هاوس نانثا الاقو  مامإلا ىوس ةثالث -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مهلقأو

 ةثالث يأ :ش ( ةئالث ةفينح يبأ دنع) :م ةعمجلا داقعنا يف ةعامحلا لقأ يأ :ش ( مهلقأو) :م

 يبأو يعازوألا نع رذنملا نبا هاكحو « دعس نب ثيللاو رفز لاق هبو :ش ( مامإلا ىوس) :م لاجر

 . ينزملا هراتخاو لوق يف يروثلاو روث

 روث وبأ لاق هبو « مامإلا ىوس يأ :ش ( هاوس نانثا) :م دمحمو فسوي يبأ يأ :ش ( الاقو) :م

 حصت يذلا ددعلا يف نأ ملعاو « يرصبلا نسحلا لوق وهو « ةياور يف يروثلاو ةياور يف دمحأو

 . نآلاامهانركذ ىناثلاو لوألا « ًالوق رشع ةعبرأ ةعمجل ا هب

 ناميلس يبأو يح نب نسحلاو يعخنلا لوق وهو « مامإلا ىوس دحاوب دقعنت اغإ : ثلاثلاو

 . ةيرهاظلا عيمجو

 . ةمركع نع يورم وهو « لاجر ةعبسب : عبارلاو

 . ةعستب : سماخلاو

 . ةعيبر لوق وهو . ًالجر رشع ينثاب : سداسلاو

 . « ىلحملا » يف ف هرکذ « الجر رشع ةثالثب : عباسلاو

 . « ىلحملا » يف هركذ « بيبح نبا هاور « نيثالثب : عساتلاو

 زيزعلا دبع نب رمع نع دادش نبا هركذ « كاوس نيعبرأب : رشاعلاو

 الإ ءاتش الو اًقيص نونعظي ال نيميقم ءالقع نيغلاب ارارحأ الجر نيعبرأب : رشع يداحلاو

 نع هاورو « زيزعلا دبع نب رمع نع « ىلحملا » يف ف هاکح <« الجر نیسمخبب : رشع يناثلاو

 . يرزاملا هركذ «نينامث : رشع ثلاثلاو

 كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع دواد وبأ اهاور « ةرارز نب دعسأ ةصقب يعفاشلا جتحاو

 اذإ : هل تلق . ةرارز نبا دعسأل محرت ةعمجلا موي ءادنلا عمس اذإ ناك هنأ كلام نب بعك هيبأ نع

 ينب ةرح يف تيبنلا مزه يف انب عمج نم لوأ هنأل : لاق ةرارز نب دعسأل تمحرت ءادنلا تعمس

 مام نیا اور ۽ توعیرآ لاق ؟ ذئموی متنا مک : تلق « تامضحلا عيقن هل لاقي عيقن يف ةضابب

 : امهدحأ : نيهجوب هيف هل ةجح الو « اًحورشم باتكلا لوأ يف هانركذ دقو . اًضيأ يقهيبلاو
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 ہہ
 نيعبرألا عم زوجي هنأ : يناثلاو . « ريبكلا هننس ١ ىف ىقهيبلا هاور امك ةي يبنلا مدقي نأ لبق ناك

 رثكأبو نيعبرألا نم لقأبو نيعبرألا نودب هزوجن نحنو « نيعبرألا نودب زاوجلا مدع ىلع لدي الو
 . اهنم

 لك يف نأ ةنسلا تضم : : لاق هنأ - هنع هللا يضر - رباج نع يور اب اًضيأ يعفاشلا جتحاو
3 

 ةعمج اهق وف امف نيعبرأ

 نوعبرأ اهيفو - هنع هللا يضر - رمع نذإب اثاوجب ةعمجلا ماقأ هنأ ةريره يبأ نع يور اجو

 . (٠ نیعبرأب الإ ةعمج ال » : لاق -مالسلا هيلع -هنأ ةمامأ يبأ نع يور ابو « ًالجر

 لقني مل اًضيأو « ةعمحجلا مهيلعف نوعبرأ عمتجا اذإ ١ : لاق هنأ - مالسلا هيلع - هنع يور اجو

 . الجر نيعبرأ نم لقأب ةعمحلا هدعب ءافلخلاو - مالسلا هيلع - يبنلا دهع ىلع

 . رياج یورامع : باوحلاو

 . نيعبرألا نود اب زاوجلا يفن ىلع لدي ال هنإ : تلق نإ

 اذه رباج ثيدح : يوونلا لاقو «ءاملعلا نيب اًفالخ ةنسلا تضم ةباحصلا لوق يف : تلف

 . هلثچ جتي ال ثیدح وه : لاقو « فیعض دانا هریغو يقهببلا هاور فيعض
 . رباج ثيدح نع باوحلاك : ةريره يبأ ثيدح نع باوجلاو

 عمتجا اذإ الب هنع يور امع باوجلاو « هل لصأ ال هنأ : ةمامأ يبآ ثيدح نع باوحلاو

 . لقنلا لهأ دنع تبثي ملو هركذ هجولا بحاص نأ ةعمجلا مهيلعف نوعبرأ

 يراخبلا هاورام هدري هنأ :خلإ . . . ةي هللا لوسر دهع ىلع لقني مهلوق نع باوجلاو
 ةعمجلا موي اًمئاق بطخي ةي هللا لوسر ناك : لاق رباج ثيدح نم - امهنع هللا يضر < ملسمو
 وأ ةراجت اوأر اذإو :  ىلاعت هللا لزنأف الجر رشع انثا هعم يقبو سانلا رفنف ماشلا نم ريع مدقف

 مل ب هنأ مولعمو : يزارلا ركب وبأ لاق < ١١(« ةيآلا : ةعمجلا ) 4 اًمئاق كوك رتو اهيلإ اوضفنا اوهل
 رشع ينثاب ىلص دق نوكي نأ بجوف موقلا عوجر ركذي ملو « ةنيدملاب ماق ذنم ةعمجلا كرتي
 ةعمج لوأ نألو « - هللا امهمحر - لبنح نباو يعفاشلا لاق امك نيعبرألا طارتشا لطبف ءًالجر

 لبق الجر رشع ينثاب ةي يبنلا رمأب - امهنع هللا يضر - ريمع نب بعصم اهالص ةنيدملاب تناك
 ۰ ۰ ` . نيعبرألا طارتشا كلذب لطبف ءةرجهلا

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)

 . (۱۰۹/۱)يطویسلل يواحلا رظنا ()



 ىنعم ىنثملا يف نأ هل هدحو -هللا همحر- فسوي يبأ لوق اذه نأ حصألاو -هنع هللا يضر- لاق

 «ىنعمو ةيمست عمج هنأل ثالثلا وه اغنإ حيحصلا عمجملا نأ امهلو « هنع ةئبنم يهو « عامتجالا

 ‹ مهنم ربتعي الف مامإلا اذكو « ةدح ىلع طرش ةعامجلاو

 . نوعبرألا الإ قبي ملف اوضفنا مهنأ ينطقرادلاو يقهيبلا ىور : تلق نإف

 . ناخيشلا هاور ام حيحصلاو « حيحصب سيل اذه : تلق

 ؟ ةالصلا يف مأ ةبطخلا يف اوضفنا : تلق نإف

 . ةالصلا يف يراخبلا ةياور يفو « ةبطخلا يف اوضفنا مهنأ ملسم تاياور يف : تلق

 همحر - هدحو فسوي يبأ لوق اذه نأ حصألاو) :م - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق) :م

 فسوي يبآ لوق وه« ةعمجلا داقعنال اًطرش مامإلا ىوس نيئثالا نوك نأ حصألا يأ :ش ( - هللا

 خست ةماع يف روكذملاو « - هللاامهمحر - ةفينح يبأ عم دمحمو - هللا همحر - هدحو

 يبأل :ش ( هل) : :م اذه نأ حصألاو هلوقب فنصملا زرتحاو « فسوي يبأ عم دمحم نأ «رصتخملا»

 يأ :ش ( يهو) : :م رخآ عم ذحاو عامتجا هيف نأل :ش ( عامتجالا ىنعم ىنثملا يف نأ) : :م فسوي

 نم ةقتشم ةعمجملا نأ ركذ ال عامتجالا نع يأ :ش ( هنع) :مة ةربخم يأ :ش (ةئبنم) :م ةعمجلا

 . ةلاحم ال عامتجا ةعامجلا يفو ةعامجل ا

 ينعي :ش ( حيحصلا عمجلا نأ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو) :م

 يأ :ش ( هنأل) :م نانثا لاجر لاقي الو « ةثالث لاجر لاقي اذهلو :ش ( ثالثلا وه امنإ) م موقف

 ثيح نمو يأ :ش ( ینعمو) :م ةغللا يف ةيمستلا ثيح نم يأ :ش ( ةيمست عمج) :م ثالثلا نأل

 يف ةينثتلا نع عمجلا يفنو عومجملاو ىنثملاو درفملا نيب ةعنصلا لهأ ميسقت حص اذهلو ءاًضيأ ىنعملا

 . عومجمب سيلو ىنثم اذه « لئاقلا لوق

 عيجلا ىلع اهلمح بجو عمجلا يف ةطورشم ةعامحجلا نأ حص اذإف « عمجب سيلو ةينثت اذهو

 دقف $ : ىلاعت هلوق يف امك « نينثالا ةدارإ ىلع ليلدلا موقي ىتح « اهقوف امف ثالثلا وهو قلطملا

 همحر - فسوي وبأ هلاق اميف لئاقلا لاق الو « دوهشب الإ حاكن ال » : الئ هلوقو 4 امکبولق تغص

 :ش ( ةدح ىلع طرش ةعامحجلاو ) :م هلوقب فنصملا باجأ « ةثالث مامإلا عم لبقي هنأل كلذك - هللا

 . مامإلا نود اهدحو يأ

 هللا نأل « ةعامجلا نم يأ :ش ( مهنم ربتعي الف) :م ةدح ىلع طرش :ش ( مامإلا اذكو) :م

 يضتقي « هللا ركذ ىلإ # : هلوقو عمجلا لقأ اهنأل « ةثالث يضتقي وهو  اوعساف :  لاق ىلاعت

 نذؤملا وهو « يدانملا يضتقي « يدون اذإ : هلوق نأل « ةسمحخ هجو نمو ةعبرأ كلذف « اًركاذ

 وهو ركاذلا يضتقي هللا ركذ ىلإ ل : هلوقو « عمجلا لقأ اهنأل « ةثالث يضتقي 4 اوعساف # : هلوقو

 ال ونجم وأ اًيبص ناک اذإ یتح ءاًمامإ حلصي نم مهل نوکی نأ بجی لاح لک یلعو « مامإلا
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 يبأ دنع رهظلا لبقتسا نايبصلاو ءاسنلا الإ قبي ملو « دجسيو مامإلا عكري نأ لبق سانلا رفت نإو

 امدعب هنع اورفن نإف « ةعمجلا ىلص ةالصلا حتتفا امدعب هنع اورفن اذإ الاقو -هللا همحر-

 -هللا همحر- رفزل اًنالخ اعيمج مهلوق يف ةعمجلا ىلع ىنب ةدجس دجسو عكر

 . روجي

 سانلل ضرع مث < ةعمحجلا ةالص يف مامإلاب سانلا ىدتقا اذإ ينعي :ش ( سالا رفن نإو) م
 (دجسيو مامإلا عكري نأ لبق ) :م كلذ ناك نإ هدحو مامإلا يقبو اورفنف روفنلا ىلإ مه اذإ ضراع
 «فالخ الب ةعمجلا يلصيال مامإلا عم مهعورش لبق اورفن نإ مهنأل ٠ عورشلا دعب ينعي :ش
 ءاسنلا الإ قبي ملو) :م هلوقو «هركذنال دوجسلاو عوكرلا لبق عورشلا دعب روفنلا يف فالحل او
 يبأ دنع رهظلا لبقتسا) :م بيرق نع ءيجي امل «مهئاقبل ربتعي الف اورفني مل ينعي :ش ( نايبصلاو

 هعم يقب نإ : يروثلا لاقو .ءاسن وأ نايبص وأ نالجر هعم يقب ولو :ش ( - هللا همحر <
 . ةعمجلا يلصي دحاو هعم يقب نإو « روث وب لاق هبو ‹ ةعمحجلا ىلص نالجر

 مامإلا نع يأ :ش ( هنع اورفن اذإ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو) :م
 ( هنع اورفن نإف) :م لوق يف ينزملا لاق هبو هدحو يقب نإو : :ش ( ةعمحلا ىلص ةالصلا حتتفا امدعب) :م
 لوق يف يآ :ش ( اًعيمج مهلوق يف ةعمجلا ىلع ىنب ةدجس دجسو عكر امدعب) : :م مامإلا نع يأ :ش
 . هللا مهمحر - دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ

 رسيو مارحإلا دعب اوضفنا نإ كلام دنعو « رهظلا يلصي هدنعف :ش ( رفزل اًقالخ) :م

 بهشأ لاق « ةعكر دعب اوضفنا نإو « مهرظتناو ةلفان اهلعج الإو اعبرأ همارحإ ىلع ىنب مهعوجر
 دعب امك وه : نونحس لاقو « ينزملا رايتخا وهو « ةعمج اهمتي : هللا امهمحر < باهولا دبعو
 . ءاهتنالا ىلإ طرتشيف مارحإلا

 . نيعبرألا ةمادتسا دمحأ مالك رهاظو . ةعمجلا ىلص رشعانثا هعم يقب نإ : قاحسإ لاقو
 ًلهظ اهمتي اهحصأ « لاوقأ ةسمحخ هنعف ارضفنا مث ةطورشملا نيعبرألاب مرح ول : يوونلا لاقو
 . امهلوقك ةدحاو ةعمج اهمتي :امهدحأ : ناجيرخت ينزمللو « ءادتبالاك

 « ةعمج اهم ةدحاو هعم يقب نإ ليقو « ةعمج اهم اهيف دجس ةعكر ىلص نإ : يناثلاو
 . يطيوبلا ةياور وهو ةعمج اهمتي ال نانثا هعم يقب نإ رذنملا نبا ركذو ٠ ميدقلا يف هيلع صنو

 ةأرملاو يبصلا يدرواملا ماقأو ءرفاسملاو دبعلاب ىفتكي نأ لمتحي : « بيرقتلا» بحاص لاقو
 لهف « ال انلق نإف « نالوق ؟ ال مأ طرش وه له ةالصلا لك يف نيعبرألا ءاقب لصاحلاف « امهماقم
 . نالوق ؟ال مأ « ةيناثلاو ىلوألا ةعكرلا نيب لصفي لهف انلق نإف ء نالوق ؟ال وأ ددع ءاقب طرش
 كلذ راصتحا تدرأ اذإف « نانثا رخآلاو ةثالث امهدحأ : نالوق طرتشي ملف « معن : انلق نإف
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 طرتشي الف داقعنالا طرش ةعامحجلا نأ امهلو « تقولاك اهماود نم دب الف طرش اهنإ لوقي وهو

 ‹ ةبطخلاك اهماود

 ةعمج : يناثلاو . حيحصلا وهو ناك امفيك ارهظ اهمتي : اهدحأ : لاوقأ ةسمح ةلأسملا يف :تلق

 دحاو هعم يقب نإ : عبارلاو . رهظألا وهو ةعمج اهم نانثا ةعم يقب نإ : ثلاثلاو . ناك امفيك

 اهم الإو ‹ ةعمج متا اهيف دجسي ةعكرلا مات دعب مهضعب وأ اوضفنا نإ : سماخلا . ةعمج اهقأ

 . اَرهظ

 الف طرش) :م هنع ةعمجلا نإ يأ :ش ( اهنإ) :م هيلإ بهذ اميف رفز لوقي يأ :ش ( لوقي وهو) :م

 ةحصل طرش هماود نإف :ش ( تقولاك) :م طورشلا رئاس يف امك :ش ( اهماود نم دب

 . ةعامجلا ماود كلذكف «ةعمجلا

 ( داقعنالا طرش ةعامجلا نأ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبألو يأ :ش ( امهلو) :م

 اذإ يدتقملا نأ كلذ ىلع ليلدلاو :ش ( اهماود طرتشي الف) :م ءادألا طرش ال ةعمحجلا داقعنا يأ :ش

 اقالخ ءامهدنع دهشتلا كردأ اذإ اذكو « قافتالاب ةعمحلا ىضقي ةعمجلا نم ةعكر كردأ

 مامإلا نأل «يدتقملا ىلإ مامإلا ةجاح قوف مامإلا ىلإ يدتقملا ةجاح مث - هللا همحر-دمحلل

 ةالص حص ىتح يدتقملا ةالص ةحصل اًطرش لصحي مل مامإلا ماودو « عبت يدتقملاو «لصأ

 مامإلا ةحصل اًطرش يدتقملا ماود لعجي ال نألف « ربكأ يدتقملا ةجاح نأ عم « ةعمحلا يف قوبسملا

 . ىلوآ

 ءةعمجلا داقعنال اطرش ةبطخلاو ةعامجل ا نم دحاو لك نوك وه هيبشتلا هجو :ش ( ةبطخلاك) :م

 هقبسو ربك امدعب مامإلا نأ ىرت الأ ‹ ةعامجملا ماود كلذكف« طرشب سيل ةبطخللا ماود نكلو

 هفالختساك ريبكتلا دعب هايإ هفالختسا ناكف ‹ ةعمجلا متا ةبطخلا دهشي مل نم فلختساف ثدحلا

 ءاجو مهلك موقلا بهذف اهنم غرفو بطخ : « سينجتلا » يفو « هلثماذهف « ةعكر ءادأ دعب

 طرش ققحتف روضح موقلاو ىلصو « روضح موقلاو بطخ هنأل « هأزجأ مهب ىلصو نورخآ

 . ةبطخلا زاوج

 بجي مل لصفلا لطي ملو موقلا كلذ [دعب] داع ولو ةبطخلا فانئتسا بجي : يعفاشلا دنعو

 حرش» يف اذك «بجي ال ليقو «بجي ليق « هباحصأ نيب فالح هيفف لصفلا لاط ولو « اهفانئتسا

 نعو «يعفاشلا لاق هبو « زجي مل ءاسنلا ةرضحب وأ هدحو بطخ ول : « سانجألا» يفو « زيجولا

 ول - هللا همحر - فسوي يبأ نعو « لوألا حيحصلاو « زوجي : هللا امهمحر - ةفينح يبأ

 ‹ تزاج مص وأ ماين موقلاو بطح ولو « مهدعابت رضي الو « زاج لاجرلا عمسي ملو بطخ

 ةالصلاب نذإ ةبطخلاب نذإلاو « زجي مل هنذإ ريغب مامإلا ةرضحب بطخ ولو « « ةريخذلا » يف هركذ

 . قبس اميف هرئاظنو اذه قبس دقو ةبطخل اب نذإ ةالصلاب نذإلا اذكو «
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 نأل ‹ ةعكرلا مامتب الإ كلذ متي الو « ةالصلا يف عورشلاب داقعنالا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو

 طرتشي الف ةالصلا يفانت اهنأل ةبطخلا فالخب اهيلإ اهماود نم دب الف ‹ ةالصب سيل اهنود ام
 قةعامجلا مهب متت الف ةعمجلا مهب دقعنت ال هنأل نايبصلا اذكو ناوسنلا ءاقب يف ربتعم الو  اهماود

 ىمعأ الو دبع الو ضيرم الو ةأرما الو رفاسم ىلع ةعمحلا بجت الو

 ةفينح ابأ نأ : هريدقت :ش ( ةالصلا يف عورشلاب داقعنالا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأالو) :م

 عورشلاب وه اغنإ داقعنالاو « داقعنالا طرش ةعامجلا نوك يهو ‹ ةحيحص ىلوألا ةمدقملا :لوقي

 سيل اهنود ام نأل « ةعكرلا مامتب الإ) :م ةالصلا يف عورشلا يأ :ش ( كلذ متي الو) :م ةالصلا يف

 اميف : لوألاف « هجو نود هجو نم ربتعم ةعكرلا نود ام نأل « ضفرلا لحم يف هنوكل :ش ( ةالصب
 . ءاضقلا همزلي عطق مث مرحياذإ

 تريغت ةعمجلا ةالصو «ةعكرللاكردم ريصي ال دوجسلا يف مامإلا كردأ اذإ اميف : يناثلاو

 يتأي ةعكرب يتأي يذلاو «ةعكرلا دوجوب الإ نيعت الو نيعتب الإ ريغت الف« ةعمجلا ىلإ رهظلا نم
 ‹ نكر لكل حتفتسم ةدجسلاب ديقي ملام يلصلاو « رركملا نكرلا الإ هيلع ىقبي الو ةالصلا ناكرأب
 اهدييقت دعبام فالخب «ريبكتلا لبق مهباهذك ةدجسلاب اهديق : ليق « ةعامجلا باهذ ناكم

 . قيقد عضوم هنإف ٠ مهفاف « حتتفي ال ناكرألل ديقم هنإف « ةدجسلاب

 «ةعكرلا مات ىلإ يأ.ةعكرلا ىلإ ةعامجلا ماود نم دب الف يأ :ش ( اهيلإ اهماود نم دب الف) :م

 فوذحم طرش باوج ءافلا ةقيقحلا ىفو « ةالصب سيل اهنود ام نأل : هلوق ةجيتن هيف ءافلاو
 . ةعكرلا مامت ىلإ ةعامجلا ماود نم دب الف ةالص ةعكرلا نود ام نكي مل نإ : هریدقت

 طرش ةعامجلا نأ انملس : لاقي نأب هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :ش ( ةبطخلا فالخب) :م
 يفانت) :م ةبطخلا نأل يأ :ش ( اهنأل) :م هلوق وه باوجلا ريدقتو « ةياغلا كلت ىلإ ةبطحخل ا ماود
 « ةبطخلا دجوت ال ةالصلا دجوت نيحو « ةالصلا دجوت ال ةبطخلا دجوت نيح هنأل :ش ( ةالصلا
 طرتشي الف) :م دحاو نامز يف « دحاو لحم يف امهنيب عامتجالا مدع نع ةرابع نيئيشلا نب ةافانملاو

 . اهلبق اميف ءافلا لثم هيف ءافلاو ‹ ةعكرلا ىلإ ةبطخلا ماود يأ :ش ( اهماود

 ءاسنلا الإ هلوقب قلعتم وهو « ةعامجلا نهب دقعني ال هنأل :ش ( ناوسنلا ءاقب يف ربتعم الو) :م
 ( نايبصلا اذكو) :م ةبطخلا دهشي مل نمو « راذعألا باحصأو نيرفاسملا ءاقب فالخب « نايبصلاو
 الف ةعمجلا مهب دقعنت ال هنأل) :م : هلوقب نيفنصلا نيذه للع دقو « نايبصلا ءاقب ربتعي ال اذكو :ش
 ديبعلا نم هفلخ يقب اذإ ام فالخب « دمحأو - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةعامحجلا مهب متت
 «دمحأو - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ « اندنع ةعمجملا مهب يلصي ثيح « ةثالث نيرفاسملاو
 . انركذ امك نيميقم ارارحأ الجر نيعبرأ ناطرتشي امهنأل ‹ رهظلا مامإلا يلصي امهدنعف

 املف رفاسملا امأ :ش ( ىمعأ الو دبع الو ضيرم الو ةأرما الو رفاسم ىلع ةعمحلا بجت الو) :م
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 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » : ةَ هللا لوسر لاق : لاق « رباج ثيدح نم يقهيبلا ىور

 دهاوش هل نكلو « فعض هدانسإ يفو ” « ضيرم وأ دبع وأ رفاسم وأ ةأرما ىلع الإ ةعمجلا هيلعف

 . هريغو يقهيبلا اهركذ

 و هللا لوسر تعمس : لاق -هللا همحر - « يمرادلا ميت نع ٠ هننس » يف ظفاحلا ىورو

 : رذنملا نبا لاقو . « دبع وآ رفاسم وأ ضيرم وأ يبص وأ ةأرما : ةسمخ ىلع الإ ةبجاو ةعمحلا » : لوقي

 . ""رفاسم ىلع ةعمج ال نأ ىلع ليلد ةعمجلا موي ناكو « ةفرعب رهظلا اي هللا لوسر ةالص يفو

 ةعبرألا ةمئألا دنع ةزاغملا يف ةعمجل ا ماقت الو « ةزافم تافرع نإف « هنم مهو اذه : تلق

 وهو « رفاسملا ىلع بوجولا يرهزلاو يعخنلا نع يكحو « مهفالخب دتعي الو ةيرهاظلل اًفالخ

 نب قراط ثيدح نم ٠ هننس» يف - هللا همحر - دواد وبأ ىور املف ةأرملاامأو « ةيرهاظلا لوق

 :ةعبرأ الإ ةعامج يف ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمجلا» : لاق لإ يبنلا نع - هللا امهمحر-باهش
 دق هللا امهمحر - باهش نب قراطو : دواد وبأ لاقو «" « ضيرم وأ يبص وأ ةأرما وأ كولم دبع

 . اًتيش هنم عمسي ملو ةا يبنلا ىأر

 لاق اذكو « ةجح وهو يباحص لسرم نوكي هنإف ثيدحلا ةحص يف حداق ريغ اذه : تلق

 . ىهتنا ‹ نيخيشلا طرش ىلع لاق ثيدحلاو « « ةصالخلا » يف يوونلا

 یسوم يبا نع باهش نب قراط نع « هب نایفس نب میره نع ٩ هکردتسم » يف مكاحلا هاورو

 نب ميرهب اجتحا دقو « هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقف « اًعوفرم

 نب قراطو« ىسوم اب هيف ركذي ملف رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ةنييع نبا هاورو «نايفس

 يلجبلا باهش نب قراطو :« ةباحصلا ديرجت » يف يبهذلا ركذو « ةباحصلا يف دعي باهش

 او يبنلا نم هعامسب « لوصأللا عماج » يف ريثألا نبا حرص دقو « ةياورو ةيؤر هل يسمحألا

 يف ينزم ا هل دقعو ويب يبنلا بحصو «ةيلهاجلا كردأ يباحص هنأ يرهزلا نع « بيذهتلا » ىفو
 . ۰ . ثيداحأ ةدع هل ركذو . « هننس » فارطأ

 نع ريبزلا يبآ نع دمحم نب ذاعم انثدح ةعيهل نبا نع ةحلط نب لماك نع ۱۸٤( /۳)يقهيبلا اور : فيعض (۱)

 . اعوفرم . . . .رباج

 نع ةحلط نب دمحم انث نابآ نب ليعامسإ ينثدح يراخبلا ليعامسإ نب دمحم نع (۱۸۳ /۳) يقهيبلا هاور (۲)

 : ةعرز وبأ لاق« اعوفرم . . . يرادلا ميمت نع يماشلا هللا دبع يبأ نع ورمع نب رارض نع ورمع يبأ مكحلا

 . )۲۱۲/١( للعلا رظنا . ركنم

 نب قراط نع ملسم نب سيق نع رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع نايفس نب میره نع (۱۰۹۷] دواد وبا هاور (۳)

 . نسح هدانسإو «ءاعوفرم . . . باهش



 ىمعألاو ضيرملا اذكو « روضحلا يف جرحي رفاسملا نأل

 ال هنأ ىلع ملعلا لهأ روهمجو : رذنملا نبا لاقو « ةروكذملا ثيداحأللف دبعلاو ضيرملا امأو

 يروثلاو يبعشلاو زيزعلا دبع نب رمعو ءاطعو نسحلا لوق وهو « دبع الو رفاسم ىلع ةعمج
 هيوهار نب قاحسإو دبعلا ىف نيتياورلا ىدحإ ىف - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلاو ةنيدملا لهأو
 يف : «ةريخذلا» يف لاقو « ةبيرضلا يدؤي يذلا دبعلا ىلع بجت اهنأ نسحلا نعو « روث يبأو

 ةدودرم ىهو : «ةريخذلا» بحاص لاقو « كلام دنع دبعلا ىلع بوجولا نايفس نبا ةياور

 . ثيدحل اب

 نع زجاعلاو دعقملا ىلعاذكو « ال وأ ادئاق دجو ءاوس ةعمجلا هيلع بجت الف ىمعألا امأو
 لاق هبو« دعاسملاو دئاقلا دوجو عم مهيلع بجيامهدنعو « دعاسم عم هجوتلاو ءوضولا

 . هللا همحر -يعفاشلا

 بجي : « ىتفملا ةينم» ىفو « ريخم ةعمجملا ىف هالوم هل نذأ ولدبعلا : ينانيغرملا ركذو

 « فالخ ةبادلا ظفحي ءالوم عم عماجلا باب رضح يذلا دبعلا يف ٠: ينانيغرملا » يفو « هيلع

 « هيلع بجي ال : ليقو « هيلع بجي بتاكملاو « هتباد ظفحب لخي ملاذإ يلصي هنأ حصألاو

 ةعمحلا ىلإ بهذي ال اًموي ريجألاو « هقفلا عماوج » يف كلذك « هتياعس لاح يف ضعبلا قتعمو
 هعنم هل سيل : قاقدلا يلع وبأ لاقو . ريبكلا صفح وبأ هلاق اذكو « رجأتسملا نذإب الإ ةعامحجلاو

 .هطسقب رجألا طقسي نكل « ةعامحلا روضح نع رصملا يف

 هل نذأ ولدبعلاامأ « رجأتسملا نذإب الإ ريجألا ىلع ةعمجلا بجت الو : ٠ ىبتجملا» يفو

 ىلإ جرخي ال نأ هل حابي ملاظلا ناطلسلا نم يفتخملاو « رهظلاو ةعمجلا نيب ريخم وهف «هالوم
 ةعمجلا نم هدبع عنم ىلوملل : «ةريخذلا» يفو . لحولار رطملا رذعب طقستو « ةعامجلاو ةعمجلا

 . نيديعلاو

 ملو يلقع ليلعت - «اورضح نإف » : هلوق ىلإ اذه :ش ( روضحلا يف جرحي رفاسملا نأل) :م

 «ملعي ملع باب نم« جرحي جرح نم « جرحي : هلوق « ةيلقنلا ججحلا نم اًتيش فنصملا ركذي
 ناكم : لاقيو « هردص قاض اذإ اًضيأ جرح لاقيو « هيلع لدتسا اذإ هرمأ يف نالف جرح : لاقف

 اًضيأ ءارلا حتفب جرحلاو « ةيعارلا هيلإ لصت ال رجشلا ريثك قيض يأ اهحتفو ءارلا رسكب جرح
 جرحلا ليقو « مارحلاو مثإلا ىلع عقيو « قيضلا لصألا يف جرحلا : ريثألا نبا لاقو « مثإلا

 ىلإ بهذ اذإ هلحر ظفحي ريجأ نادجو مدع امإ « رفاسملا قحلي يذلا جرحلاو « قيضلا قيضأ
 . هتقفر نع هعاطقنا فوحخ وأ ةعمجلا

 «ةعمجلا ىلإ روضحلا يف ضيرملاو ىمعألا جرحي اذكو :ش ( ىمعألاو ضيرملا اذكو) :م

 . اعرش عوفرم جرحلاو
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 اورضح نإف ‹ ررضلاو جرحلل اعفد اورذعف « جوزلا ةمدخب ةأرملاو « ىلوملا ةمدخب لوغشم دبعلاو

 زوجيو ‹ ماص اذإ رفاسملاك اوراصف هولمحت مهنأل ؛تقولا ضرف نع مهأزجأ سانلا عم اولصو

 ء ادئاق دجو اذإ فالخلا ىلع ىمعألاك وهف هبكري ام ضيرملا دجو نإ :  ةينملا ةينق » يفو

 وهو ‹مهلوق يف بجيف « يشملا ىلع رداقلاك وه : ليقو « دعقملاك اًقافتا هيلع بجي ال : ليقو

 . حيحصلا

 ةعمحجلا ىلإ باهذلاو بوكرلا همازلإ يف نأل « بوجولا مدع حيحصلا نوكي نأ يغبني : تلق

 وهف هجورخب اًقئاض ىقبي نإ هنأ حصألاو ضيرملاك ليق ضرمملاو « روضحلاب مزلي الف ضرملا ةدايز

 . رذع

 ‹ ةمدخلا كرتب هالومل ررضلا لصحي روضحلا مزلأ اذإف :ش ( ىلوملا ةمدخب لوغشم دبعلاو) :م

 ررضلا مزلي الف ريسي نامز يف هسفنب اهيدؤي هنأل ةضورفملا ةالصلا فالخب « داهجلاو جحلاك راصف

 :ش (جوزلا ةمدخب ةآرملاو) :م ىلوملا ةمدحخ نيب و «هنيب عمحجملا ىلع رداق هنأل موصلااذكو « ىلوملاب

 ناك اذإ يأ :ش (اورذعف ) :م ررضلا لصح روضحلاب تمزلأ اذإف « جوزلا ةمدخب ةلوغشم ةأرملاو يأ

 رفاسملا ىلإ عجري هيف ريمضلاو « لوعفملل ينبملا لوهجملا ةغيص ىلع وهو اورذع مهف كلذك
 ىلع بصن وهو «ةقشملا عفدل يأ :ش ( ررضلاو جرحلل اًعفد) :م ىمعألاو دبعلاو ضيرملاو ةأرملاو

 . مهضعب يف ررضلاو

 اولصو) :م ةالصلا ىلإ ةعمجلا موي يف نيروكذم ا ءالؤه رضح نإف يأ :ش ( اورضح نإف) :م

 ال : ةمادق نبا لاقو . رهظلا نع ةعمجلا مهتأزجآ يأ :ش ( تقولا ضرف نع مهأزجأ سالا عم

 نيلص ول ءاسنلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم عمجأ : رذنملا نبا لاقو .ًافالخ اذه يف ملعن

 . ىهتنا «نهيلع ةعمج ال نأ ىلع مهعامجإ عم « رهظلا نع نهئزجي ةعمجل ا

 ‹ رذعلل يعسلا كرت يف مهل ةصخرلاو« ضرفلا لهأ نم ءالؤه نألو « رهظلا نم اهب نبستحي

 ادإ رفاسملاك اوراصف) :م جرحلا يأ :ش ( هولمحت) :م نيروكذملا ءالڙه نأل يأ :ش ( مهنأل) م

 . ةعمجلا

 ًالجر نيعبرأ نم ادحأ رذعلا بحاص ناك نإ : لوق يفو « هيلوق حصأ يف - هللا همحر - يعفاشلا
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 هذه نأ انلو . ةأرملاو يبصلا هبشأف « هيلع ضرف ال هنأل هئزجي ال : -هللا همحر- رفز لاقو

 حلصت ال ةأرملاو ‹ ةيلهألا بولسمف يبصلا امأ « هانيب ام ىلع اًضرف عقي اورضح اذإف «ةصخر

 ‹ ىلوألا قيرطب ءادتقالل نوحلصيف ةمامإلل اوحلص مهنأل « ةعمحلا مهب دقعنتو « لاجرلا ةمامإل
 . هتالص تزاجو كلذ هل هرك هل رذع الو مامإلا ةالص لبق ةعمجلا موي هلزنم يف رهظلا ىلص نمو

 هئزحی ال :-هللا همحر- رفز لاقو

 دبعلا فلخ زوجيال : هللا همحر - دمحأ لاقو . دبعلا ةمامإ حصت ال : كلام لاقو . زوجي ال

 . ًأطخ وه : ليق ‹ ةعمجلا يف رفاسملا ةمامإ زاوج نم كلذ عنم لحلا يفو « رفاسملاو

 ال هنأل ) :م موي نأ مهنم دحاو لك ءيزجي ال يأ :ش ( هئزجي ال : هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 . امهتمامإ زاوج مدع يف :ش ( ةأرملاو يبصلا هبشأف) :م ةعمجلا ةالص ضرف يأ :ش ( هيلع ضرف

 . رفز لوق لثم فسوي يبأ نع ىور «هقفلا عماوج» يفو

 ةراشإلا ثينأتو « ةصحخر نيروكذملا نع ةعمجلا طوقس يأ :ش ( ةصخر هذه نأ انلو) :م

 اذإ ينعي :ش ( اًضرف عقي اورضح اذإف) :م جرحلل اًعفد مهل ةصخر طوقسلا ناك اغنإو « ربخلا رابتعاب

 عفدل مهنع طاقسإلا نأل « تقولا ضرف نعاولص ام عقياولصواورضحو ةصخرلااوكرت

 هب راش :ش ( هانيب ام ىلع) :م عضولا داسف هيفو « جرحلا ىلإ يدؤي زاوجلا مدعب لوقلاو «جرحلا

 . هولمحت مهنأل : هلوق ىلإ

 نأ : هریرقتؤ« يبصلا هبشأف : رفز لوق نع باوج :ش ( ةيلهألا بولسمف يبصلا امأ) :م

 اذه :ش ( لاجرلا ةمامإل حلصت ال ةأرملاو) :م زوجب ال هيلع سايقلاف « غولبلا مدعل هل ةيلهأ ال يبصلا

 . رهاظ وهو <« ةأرملا هبشأف : رفز لوق نع باوج اضيأ

 :م ةعمجلا ضيرملاو دبعلاو رفاسملاب دقعنت يأ « ةأربتم ةلأسم هذه :ش ( ةعمجلا مهب دقعنتو) :م

 دتعي ةعمجلا يف هتمامإ تزاج نم نأل :ش ( ىلوألا قيرطب ءادتقالل نوحلصيف ةمامإال اوحلص مهنأل)

 الف « مهتمامإ حلصت ال ءالؤه نأ - هللا همحر - يعفاشلا لوق در ىلإ ةراشإ هيفو « ددعلا يف هب

 . ةعمحجلا مهب دقعنت يذلا ددعلا يف مهب دتعي

 مامإلا يلصي نأ لبق يأ :ش ( مامإلا ةالص لبق ةعمجلا موي هلزنم يف رهظلا ىلص نمو) :م

 رذع الو) :م قافتالاب زاج ةعمجلا مامإلا ىلص امدعب هلزنم يف رهظلا ىلص اذإ هنأل هب ديق «ةعمحجلا

 ةعمجلا مامإ ةالص لبق رهظلا ىلص اذإ روذعملا نأل هب ديق « هلرذع ال هنأ لاحلاو يأ :ش ( هل

 هلعف ام يأ :ش ( كلذ هل هرك ) :م ةأرملاو ضيرملاو دبعلاو رفاسملا لثم روذعملاو « قافتالاب زوجي

 (هتالص تزاجو) :م ةعمجلا مامإ ةفلاخم ةهاركلا هجو « ةعمحلا مامإ ةالص لبق هلزنم يف هتالص نم

 . يدقلا يف - هللا مهمحر يعفاشلاو عفان نباو روث يبأو دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع :ش

 - هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( هئزجي ال : هللا همحر - رفز لاقو) :م
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 ىلع ةردقلا عم لدبلا ىلإ ريصم الو « اهنع لدبلاك رهظلاو ‹ ةلاصأ ةضيرفلا يه ةعمحجلا هدنع نأل
 هطاقسإب رومأم هنآ الإ . رهاظلا وه اذه  ةفاكلا قح ىف رهظلا وه ضرفلا لصأ نأ انلو . لصألا

 هب متت ال طئارش ىلع اهفقوتل ةعمجلا نود هسفنب رهظلا ءادأ نم نكمتم هنأل اذهو « ةعمجلا ءادأب

 ‹ فيلكتلا رودي نكمتلا ىلعو « هدحو

 لاقو « ةعمجلا رخؤي مامإلا ناك اذإ هتيب يف يذلا وه ضرفلاو : رذنملا نبا لاقو « ديدحجملا يف

 ةعمحجلا) :م رفز دنع نأل يأ :ش ( هدنع نأل) :م ءاشي ام هللا عنصيو مهعم يلصي : ةنييع نب مكحلا

 لاغتشالا نع يهنم اهيلإ يعسلاب رومأم هنأل « ةلاصألا ثيح نم يأ :ش ( ةلاصأ ةضيرفلا يه

 نع يأ :ش ( اهنع لدبلاك رهظلاو ) :م لصألا ةروص اذهو « ةعمجلا توف ققحتي ملام رهظلاب

 امنإو « ءاملا ىلع ةردقلا عم مميتلاك :ش ( لصألا ىلع ةردقلا عم لدبلا ىلإ ريصم الو) :م ةعمجلا

 نيتعكرلا نع الدب نوكت ال عبرألا نأل اهنع لدب رهظلاو : لقي ملو« اهنع لدبلاك رهظلاو : لاق

 وه اذه) :م ةفاك سانلا قح يف يأ :ش (ةفاكلا قح يف ءرهظلا وه ضرفلا لصأ نأ انلو ) :م . ةقيقح

 ىلإ هب راشو « ةثالثلا انباحصأ دنع بهذملا رهاظ « رهظلا وه ضرفلا لصأ نوك يأ :ش ( رهاظلا
 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رهظلا تقولا ضرف : (ةريخذلا» يفف « ةياورلا فالتخا اذه يف نأ

 ضرفلا : رخآلا هلوق يفو « لوألا - هللا همحر - دمحم لوق وهو - هللا همحر - فسوي يبأو

 : ليقو : « عيبانيلا» يفو ءرهظلا نم دكآ ةعمجلا نأ الإ لاعفلاب نيعتي اغإو « نيعم ريغ امهدحأ

 . ترخأت وأ تمدقت ةعمجلا وه ضرفلاف امهالص ول ىتح « ةعمحلا اهضرف وأ امهدحأ ضرفلا

 يفو «ةعمجلا ءادأب ناطقسيو امهالك بجاولا ليقو : « يجلاولولا »و « ينانيغرملا» يفو

 روذعملا ريغ رمأ نكل« رهظلا تقولا ضرف : - هللا امهمحر - فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق « ديفملا»

 نكل <« ةعمجلا تقولا ضرف : هللا همحر- دمحم لاقو . ةصحخر روذعملاو اًمتح ةعمحل اب هطاقسإب

 نعو « هلاوقأ حصأ وه : « عيبانيلا » يفو «٠ طيحملا» يف هلثمو ‹ رهظلاب اهطاقسإب هل صخر

 . هلعف هيلع رقتساام ضرفلا اغإو «وه ام تقولا ضرف ملعأ ال : لاق هنأ -هللا همحر - دمحم

 (هنأل) :م ةعمحجما ءادأب هطاقسإب ارومأم هنوكو لصألا وه رهظلا نوك نم انركذ ام يأ :ش (اذهو)

 ريغ يأ :ش ( ةعمجلا نود ) :م هدحو يأ :ش ( هسفنب رهظلا ءادأ نم نكمتم) :م فلكم ا نأل يأ :ش

 ةبطخلاو مامإلا يه ؛ هتردق نع ةجراخ :ش ( طئارش ىلع اهفقوتل) :م ةعمجلا ءادأ نم نكمتم

 . فلكم اب يأ :ش ( هب) :م طئارشلا كلت :ش ( متت ال) :مرصملاو ةعامجلاو

 رادم نال :ش ( فيلكتلا رودي نكمتلا ىلعو ) :ماهيلع هتردق مدع نم :ش (هدحو ) :م

 ةعمجلاب هطاقسإ هيلع نكل « تقولا ضرف وه رهظلا نأ كلذ لدف « صنلاب عسولا ىلع فيلكتلا

 ال رهظلا يضقي تقولا جرخ ىتح لصت مل اذإ ةعمجلا نأ ىرت الأ « انركذ امك اهطئارش دوجو دنع
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 . يعسلاب -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هرهظ لطب اهيف مامإلاو اهيلإ هجوتف اهرضحي نأ هل ادب نإف

 . ةعمجلا لب رهظلا ضقي مل رهظلا تقولا ضرف نكي مل ولف « ةعمجلا
 ركذت نميف رهظف «ةياورلا رهاظ ريغ ىلع هيبحاصو - هللا همحر - دمحم نيب فالخلا ةرمثو

 ضرف نأل « ةعمجلا هئزجت ال امهدنعف رجفلاب لغتشا نإ ةعمجلا توف فاخي هموي رجف هيلع نأ
 ةعمجلا يلصي دمحم دنعو «تاوف ريغ نم رهظلا لعف هنكمأ ةعمجلا كرت اذإف « رهظلا وه تقولا

 يلصي ثيح « رهظلا تقو رخآ يف هموي رجف ركذي يذلاك راصف « ةعمجلا يه تقولا ضرف نأل
 ۰ . تقولا ضرف توفي الئل رهظلا

 لبق ةعمجلا موي هلزنم يف رهظلا ىلص يذلا اذهل رهظ تاف يأ :ش ( اهرضحي نآ هل ادب نإف) :م

 :ش ( اهيف مامإلاو) :م ةعمحجلا ىلإ :ش ( اهيلإ هجوتف) :م ةعمجلل رضحي نأ هل رذع الو مامإلا ةالص

 :م هلزنم يف هالص يذلا :ش ( هرهظ لطب ) :م اهنم غرفي مل ةعمجلا ةالص يف مامإلا نأ لاحلاو يأ

 . ال وأ مامإلا كردأ ءاوس « هيعس درجمب يأ :ش ( يعسلاب ةفينح يبأ دنع)

 ال ةعمجلا ديري ال جرخ اذإ هنأل ؛ اهرضحي نأ هلادب نإف : هلوق : لوألا : ناديق انه اهو

 . قافتالاب هرهظ ضفتري

 « قافتالاب هرهظ ضفتري ال مامإلا غارف دعب هجوت اذإ هنأل اهيف مامإلاو هجوتف : هلوق : يناثلا
 مل مامإلاو اهيلإ هجوت ول « طيحملا » يفف . بابلا اذه يف انباحصأ بتك تارابع تفلتخا دقو
 دنع - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف هرهظ لطبي مل ةفاسملا دعبل اهكاردإ ىجري ال هنآ الإ اهدؤي
 . حيحصلا وهو « نييخلبلا دنع لطبيو « نييقارعلا

 حيحصلاو « هرهظ نالطب يف اوفلتخا « رذع ريغب وأ رذعب مامإلا اهلصي ملو اهيلإ هجوت ولو
 اًعساو تيبلا ناك اذإ جورخلا لبق اهادأ نكلو تيبلا نم جرخي مل ول يناولحلا نعو « لطبي ال هنأ

 : نيهجو ىلع وه  ةفحتلا» يفو « نيتوطخ اطخ اذإ لطبي ليقو « ةبتحلا زواجي ملام لطبي مل
 ىعس نيح ىناثلاو . فالخ الب هرهظ لطبي هتاف امدعب ةالصلا يف هكردأ وأ هعم ىلص نإ ىلوألا

 ضقني مل امهدنعو « هدنع كلذكف « اهنم غرف دق ناك هروضح دنع نكل « ةعمحجا يف مامإلا ناك
 . هعم عرشی ملام

 ضقفتري ال مامإللا غرف دقو ةعمجلا ىلإ جرخ مث هتيب يف رهظلا ىلص ول «يباجيبسألا» يفو

 « هدنع ضفتري اهنم غرف هيلإ ىهتنا املف « اهيف مامإلا ناك جرح نيح هنأ ولو« مهلوق يف رهظلا
 « هرهظ ضقني مل اعم مامإلا غارفو هجورخ ناك اذإ هنأ يواحطلا ركذ «طيحملا» يفو . امهل اًقالخ
 ربتعي : « طوسبملا» يفو . هرهظ لطب دعب عرشي مل وأ اهيف مامإلاو هجوت اذإ : “ عيبانيلا  يفو
 امهدنعو « ةعمحلا ضعب ءادأب هدنع رهظلا ضفت ري : ةينملا ةينق يفو . هراد نم هلاصفتا دعب هيعس

 . (طيحلا» يف هلثمو نسحلا ىور اذه « اهدؤي ملام ضفتري ال
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 اهقوف ةعمحجلاو « همامت دعب هضقني الف رهظلا نود يعسلا نأل ؛ مامإلا عم لخدي ىتح لطبي ال الاقو

 دنع هرهظ لطبي ال ةعمجلا كردأ مث رهظلا روذعملا ىلص ول :« فلتخملا »و « ةفحتلا» يفو

 ةعمجلا ىدأ اذإ هنأل ضقني اندنعو « لدبلاب دوصقملا لوصح دعب لصألا ىلع ردق هنأل « رفز
 - فسوي يبأ نع « لمكألا ةنازخ» يفو . يفانتلل ةرورض رهظلا ىقبي الف هيلع ضرفلا يه تناك

 مث اهضعب ىلصف ةعمجلا ةالص يف مامإلا عم لخد مث ةعمجلا موي رهظلا موقب ىلص - هللا همحر
 ‹ ةضيرف موقلل يقبو اعوطت هرهظ تبلقنا مامإلا عم اهعتأ ولو « هلزنم يف رهظلا هتأزجأ اهدسفأ

 .« طيحملا » يف اذكو

 « ريغصلا عماجلا» حرش يف امهلوق اوركذ اذك :ش ( مامإلا عم لخدي ىتح لطب ال : الاقو) :م

 يرودقلا ركذاذكو «« يواحطلا رصتخمل» امهيح رش يف يباجيبسألاو « يازرلا ركب وبأ ركذ اذكو

 لدي هلكاذهو ‹ ةعمجلل ربكي ىتح رهظلا لطبي الاقو : لاق ثيح « يخركلا رصتخم» حرش يف

 نأ « هطوسبم » يف هداز رهاوخ ركذو « مامإلا عم عورشلا درجمب امهدنع ضقني رهظلا نأ ىلع

 ملكت هنإ مث مامأإلا عم ةعمجلا يف عرش اذإ ىتح ءاهلك ةعمجلا دؤي ملام رهظلا ضفتري ال امهلوق
 : لاق مث« ضفتري ال امهدنعو « - هللا همحر.-ةفينح يبأ دنع ضفتري هنإف «ةعمحجلا متي نأ لبق

 . هتالص باتک يف نسحلا رکذ اذکه

 هضقني الف) :م هسفنب دوصقم رهظلاو هسفنب دوصقم سيل هنأل :ش ( رهظلا نود يعسلا نأل) :م

 :م ىندألاب ضقتني ال ىلعألا نأل رهظلا مات دعب رهظلا يعسلا ضقني الف يأ :ش ( همامت دعب

 اذإ يآ :ش ( اهضقنيف) :مةالصلا رابتعاب رهظلا ثنأ اغنإو ‹ رهظلا قوف يأ :ش ( اهقوف ةعمحجلاو)

 نأ زاجف ةعمجلاب رهظلا طاقسإي انرمأ انأل ‹ رهظلا ةالص ضقنتف رهظلا ةالص قوف ةعمجملا تناك

 هجوت اذإ امك ) :م هعم لخدي ملو اهيف مامإلاو هجوتي يأ هل ادب يذلا اذه يأ :ش ( راصو) :م

 . قافتالاب هرهظ لطبي ال هنإف ةعمحل ا ةالص نم :ش ( مامإلا غارف دعب

 (ةعمجلا صئاصخ نم ةعمجلا ىلإ يعسلا نأ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو) :م

 : )٩ # هللا رکذ یلإاوعساف % :ىلاعت هلوقل ةعمجلاب ةصتخملا ضورفلا نم هنأل :ش

 لوسر تعمس : لاق هنأ ةريره ىبأ نع يور امل + تاولصلا رئاس ىف ىعسلا نع ىهن دقو «(ةعمجلا

 متكردأ امف ةنيكسلا مكيلع « نوشت اهوتأو نوعست اهوتأت الف ةالصلا تميقأ اذإ :٠ لوقي ليك هللا

 . مهريغو ةتسلا ةمئألا هاور «« اوتأف مكتاف امو اولصف

 ةالص ةعمجلا ةالص نأ وه ةعمجلا صئاصخ نم يعسلا نوك هجو نأ « رارسألا» يف ركذو
 رئاس نود هب اًص وصخ يعسلا راصف ءاهيلإ يعسلاب الإ ةماقإلا نكي ال «ناكمب تصح
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 . اهيلإ يعسب سيل هنأل اهنم غارفلا دعب ام فالخب « اًطايتحا رهظلا ضافترا قح يف اهتلزنم لزنيف
 ‹ رصملا يف ةعمجلا موي ةعامجب رهظلا نوروذعملا يلصي نأ هركيو

 لاغتشالا هبشأ اعرش ةعمحلا صئاصخ نم راص اذإف < ناكم لك يف اهؤادأ حصي هنإف «تاولصلا

 . اهضورف نم ةراهطلاو ةعمجلا ديري ًاضوت اذإ رهظلا لطبي ال فيك : تلق نإف

 لصأ ىلع ضرتعاو « اهب ةصتخملا ضورفلا نم تسيل نكلو اهضورف نم اهنأ انملس : تلق
 اًضفار ريصي هترمعب فوطي نأ لبق تافرعب فقو اذإ هنإف « نراقلا ةلأسمب - هللا همحر - ةفينح يبأ

 وبأ امهركذ ناتياور ةرمعلا يف نأب بيجأو . ةرمعلل اًضفار هب ريصي ال تافرع ىلإ ىعس ولو « اهل

 ‹ضارتعالا دري الف ةعمجلا ىلإ ىعسلا ىف امك هجوتلا درجمب هترمعل ًضفار : امهدحأ يزارلا ركب

 نأ قرفلا هجوو « ةروهشملا ةياورلا يهو اهب فقي ىتح هترمعل اضفار نوكي ال هنأ : ىرحخآلاو

 . فوقولا ماقم هجوتلا ةماقإ زجت ملف « مارح هنإف « ةرمعلا ضفر فالخب رهظلا ضفرب دراو رمألا

 الف ‹ هريغ يف ىنعج هنأل فيعض يعسلاو « هسفن يف ىنعل نسح هنأل يوق رهظلا : تلق نإف

 . يوقلا فيعضلا ضقني

 . هسفن يف اًيوق وه راص يوقلا ماقم ماق املف «هسفن ةفص الءاملا ةفص هيفربتعا ءاملا

 ريغ ةعمجلا هب كردي ال يذلا يعسلاو « هب رومأم ةعمجلا ىلإ لصوملا يعسلا : تلق نإف

 ‹ ةعمجلا يف مامإلا نوكل ناكمإلا نيب رئاد هب مكحلا : تلق . رهظلا هب لطبت ال نأ بجيف لصوم

 . كاردإلاب هأيإ لهأ راذنإب ةعمجلا يف نكم كاردإللاو

 قح يف ) :م ةعمجملا ةلزنم يعسلا لزنف كلذك رمألا ناك اذإف يأ :ش ( اهتلزنم لزنيف) :م

 يف طاتحي ال ام « هتابثإ يف طاتحي ىوقألاذإ« طايتحالا لجأل يأ :ش ( اًطايتحا رهظلا ضافترا

 هكاردإ فالخب يأ « امهسايق نع باوج اذه :ش ( اهنم غارفلا دعب ام فالخب ) :م فعضألا تابثإ

 ليق امو ‹«رهظلا لطبي الف ةعمحلا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ يعسب سيل هنأل ) :م ةعمحلا نم مامإللا غارف دعب

 وهو« رظن نع ولخي ال عارسإلاو ‹ ودعلا ةفصب يشملا ال ءيشلا سفن صنلا يف روكذملا يعسلا نأ

 يف فلتخاو « ءاهقفلا ةماعو اندنع بجاو ريغ ودعلاو يشملا ةعرس «ةيبتعلا» يفو . لمأتلا عضوم

 . راقولاو ةنيكسلا ىلع يشي نأ حصألاو « هبابحتسا

 همحر- يعفاشلا لاقو :ش ( رصملا يف ةعمجلا موي ةعامجب رهظلا نوروذعملا يلصي نأ هركيو) :م

 ال مهآر نم نأ ىتح اهنوفخي مهنكلو « مايألا رئاس يف امك لضفأ وه لب كلذ مهل هركي ال :-هللا

 باحصأل بحتسملا :هللا همحر - يعفاشلا لاق« ةيلحلا » يفو . مامإلا نع نوبغار مهنظي
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 يدتقب دق روذعملاو « تاعامجلل ةعماج يه ذإ ‹ ةعمحجملاب لالخإلا نم هيف امل « نجسلا لهأ اذكو
 ‹ مهيلع ةعمج ال هنأل ؛ داوسلا لهأ فالخب هريغ هب

 اهؤافخإ مهيلع بجي نكلو « اهنولصي مث ةعمجلا تاوف ىلإ ةعامجب رهظلا اورخؤي نأ راذعألا
 . مامإلا ةالص نع ةبغرلاب اومهتي الئل

 مويلااذه يف ةعامجلانأل «٠ بحتسيال : امهدحأ : ناهجو هيف !زيجولا حرش يفو

 دمحأ لاق هبو « بحتسي هنأ امهحصأو - هللا امهمحر - ةفينح يبأو كلام لوق وهو ءةعمجلا

 ‹ ديدجلا يف عوطت هتعمجف ةعمحلا ىلصو رضح مث هتيب يف هرهظ روذعملا ىلص ولو ٠ يروثلاو
 يفو « ءاش اهتيأب ىلاعت هللا بستحي : ميدقلا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . رفز لاق هبو

 : موق لاقو « انلوقك ةبالق وبأو نسحلا ههركو « مهآزجأ رهظلا نوروذعم لا ىلص ولو :«ةياغلا»
 لاق هبو ‹ شمعألاو انأ هتلعف ابرو : يروثلا لاقو . دوعسم نبا نع كلذ يور « ةعامج نولصي

 . قاحسإو دمحأو ةيواعم نب سايإ

 ةعمجلا موي رهظلا اولص اذإ نجسلا لهأل هركياذكو يأ :ش ( نجسلا لهآ اذكو) :م

 فلتخاو ءاوعمجي نأ ىضرملاو نيرفاسملاو نجسلا لهأل - هللا همحر - كلام صخرو «ةعامجب

 عماوج» يفو . اعبرأ ادارفأ نولصي مهنأ هنع مساقلا نبا ىكحف « ةعمجلا مهتوفت : يدقلا يف هلوق

 ىدارف ةماقإ الو ناذأ الب رهظلا اولص اذإ ةعمجل ا هيلع بجت ال نمو « راذعألا باحصأ : « هقفلا

 يفو . هتيب يف ةماقإو ناذأب روذعملا يلصي : «لمكألا هنازخ» يفو . نسحأ ناك ةعامج ريغ نم

 ىلص ول : « طوسبملا» يفو . رهظلا ةالصك هريغو نجسلا يف ميقي الو نذؤي ال «يج اولولا»
 لهآ مامإلا عنم اذإ : « ينانيغرملا » يفو . اوءاسأ دقو مهتالص تزاج رصملا لهأب رهظلا مامإلا

 ةعقبلا كلت جرخي نأ دارأو داهتجاب مهعنم اذإ اذه : رفعج وبأ لاقو « نوعمجي ال اوعمجي نأ رصملا

 «مهب يلصي نم ىلع اوعمجي نأ مهلف «مهب ارارضإ وأ اًتنعت مهاهن اذإ امأف « ارصم نوكت نأ

 اوقفاوي ملو نيلوقلا الك ىلع حصت اهنأ - هللا مهمحر - ةيعفاشلا نم يزورملا قاحسإ وبأ معزو

 . هيلع

 لهآ ةالصو ةعامجب رهظلا نيروذعملا ةالص وهو روكذملا لعفلا يف ال يآ :ش ( هيف امل ) :م

 عجرت يهو «ليلعتلل ذإ ةملك :ش ( تاعامجلل ةعماج يه ذإ ةعمجلاب لالخإلا نم) :م كلذك نجسلا

 . ةعمحلا ىلإ

 :م ةعمجلاب لخيف ةعمجلا ىلإ بهذي الف روذعملا ريغ يأ :ش ( هريغ هب يدتقي دق روذعملاو) :م

 نيذلا زوافملا لهأ اذكو :ش ( مهيلع ةعمج ال هنأل) :م ىرقلا لهأ مهو :ش ( داوسلا لهأ فالخب)

 هبش نع مهعنص ىرعيو « مايألا رئاسك مهقح يف ةعمجلا موي نأل « ةعمجلا دوهش مهنع طقسي

 . ةعامجلاب ةالصلا نوروذعملا لعف نإو يأ :ش ( كلذ اولعف نإو) :م مظعألا داوسلاو مامإإلا ةفلاخم
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 هكردأ ام هعم ىلص ةعمجلا موي مامإلا كردأ نمو . هطئارش عامجتسال مهأزجأ موق ىلص ولو

 دهشتلا يف هكردأ ناك نإو « اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ ام :ةايب هلوقل ‹ ةعمجلا اهيلع ىنبو

 . امهدنع ةعمحجلا اهيلع ىنب وهسلا دوجس يف وأ

 هطئارش يف ريمضلا :ش ( هطئارش عامجتسال ) :م كلذ مهيلعف :ش ( مهأزجأ موق یلص ولو ) :م

 . ةعامجلاب مهتالص وه لعفلاب دارملا - اولعف نإف - هلوق هيلع لد يذلا لعفلا ىلإ عجري

 يف وأ ىلوألا ةعكرلا يف هكردأ ءاوس :ش ( هكردأ ام هعم ىلص ةعمجلا موي مامإلا كردأ نمو) :م

 متكردآ ام : ل4 هلوقل ) :م تاولصلا رئاسك هكردأ ام ىلع يأ :ش ( ةعمجلا اهيلع ىنبو ) :م ةيناثلا

 يبأ نع ةملس يبأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلا اذه :ش ( اوضقاف مكتاف امو اولصف

 ‹ ةنيكسلا مكيلع نوشمت اهوتأو نوعست اهوتأن الف ةالصلا تميقأ اذإ » : ةَ هللا لوسر لاق لاق ةريره

 يف دمحأ هجرخأ فنصملا ظقلو « اومتأف هيف عيمجلا ظفلو ٠« اوف مكتاف امو اولصف متكردأ امف

 لاق : دواد وب لاقو «هريغو يرهزلا نع ةنييع نب نايفس نع «هحيحص» يف نابح نباو« هدنسم)»
 ةنييع نبا الإ اوضقاف يرهزلا نع ىور ادحأ ملعأ ال : يقهيبلا لاقو « اوضقاف : هدحو ةنييع نبا هيف

 . ًاطخأو هدحو

 نع رمعم نع قازرلا دبع نع ٠ هدنسم» ىف دمحأ هاور دقف ‹ رظناولاق ام لك ىف : تلق

 نع ثيللا ثيدح نم بدألا يف درفملا هبات يف يراخبلا هاورو ‹اوضقاف :لاقو هب يرهزلا

 نع ثيللا ثيدح نمو «هوحن هب يرهزلا نع ناميلس ثيدح نمو« اوضقاف: لاقو « هب يرهزلا

 «جرختسملا» يف ميعن وبأ هاورو « كلذك ةريره يبأ نعو « ديعسو ةملس يبأ نع يرهزلا نع سنوي
 . ةعامج ةنييع نبا عبات دقف «هوحن هب يرهزلا نع بئذ يبأ نبا نع يسلايطلا دواد يبأ نع

 . لالدتسالا يف اوضقاف نيبو اوت نيب قرف له : تلق نإف

 نم اوضقافب لدتساو « هتالص لوأ وه مومأملا هكردي يذلا نإ : لاق نم اومتأب لدتسا : تلق

 . هتالص رخآ وه هکردی يذلا نإ : لاق

 فرع يف ماقتإلا وه ءاضقلا نإف « قرفلا مدع باوصلاو : «حيقنتلا» بحاص لاقو

 تيضق اذإف # : لاقو . ٠[ : ةيآلا ةرقبلا ]4 مككسانم متيضق اذإف : ىلاعت هللا لاق «عراشلا

 . # ةالصلا

 يف وأ) :م دهشتلا يف هنوك لاح مامإلا كردأ نإو يأ :ش ( دهشتلا يف هكردأ ناك نإو) :م

 يأ :ش ( ةعمجلا اهيلع ىنب) :م وهسلا دوجس يف هنوك لاح مامإلا كردأ اذإ يأ :ش ( وهسلا دوجس

 يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع) :م نيتعكر يلصي هانعم « ةعمجلا مامإلا ةالص ىلع ىنب

 . دوادو دامحو ةبيتع نب مكحلاو « يعخنلا لوق وهو :رذنملا نبا لاقو - هللا امهمحر - فسوي
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 ىنب اهلقأ كردأ نإو ةعمجلا اهيلع ىنب ةيناثلا ةعكرلا رثكأ هعم كردأ نإ -هللا همحر- دمحم لاقو

 اعبرأ يلصيف ‹ هقح يف طئارشلا ضعب تاوفل « هجو نم رهظ « هجو نم ةعمج هنأل ‹ رهظلا اهيلع

 ‹ رهظلل ؟رابتعا

 :ش ( ةيناثلا ةعكرلا رثكأ) :م مامإللا عم يأ :ش ( هعم كردأ نإ :- هللا همحر -دمحم لاقو) :م

 ةعمجلا مامإلا ةالص ىلع يأ :ش ( ةعمجلا اهيلع ىنب) :م عوكرلا يف كردأ ةيناثلا ةعكرلا رشكأب دارأ

 :م ةيناثلا عوكر دعب كردأ نأب ةيناثلا ةعكرلا لقأ يأ :ش ( اهلقأ كردأ نإو ) :م نيتعكر يلصي ينعي <

 عبرأ يلصي ينعي « رهظلا ةالص مامإلا اهالص يتلا ةعمحلا ىلع ىنب ينعي :ش ( رهظلا اهيلع ىنب)

 لعجو « -هللا مهمحر -دمحأو كلامو يعفاشلاو رفزو يرهزلا لاق دمحم لوقبو « تاعكر

 . طلغ وهو« مهعم - هللا همحر - فسوي يبأ لوق يوونلا

 الب ةعمجلا كردي مل هسأر مامإلا عفر امدعب هكردأ نإو : « بذهملا حرش يف يوونلا لاقو

 ‹ امهحصأو هب هيدؤي يذلا هنأل رهظلا يوني امهدحأ « ناهجو هتين ةيفيك يفو « مهدنع فالخ

 ةينب رهظلا يلصي نأ دعبي : تلق . مامإلل ةقفاوم ةعمجلا يوني «ةيلحلا» يف ينايورلا عطق هبو

 يوني يبرحلا هراتخاام ىلع دمحأدنعو ‹ حصيال ءادتبالا يف رهظلا ىون ولاذهو « ةعمجلا

 . مامإلا فلاخي ىتح ةعمج يوني : ليقو . هئزجي ال ةعمجلا ىون ولو «اَرهظ

 . عامجإلاب ةعمحلا يوني هنأ يشاوحلاو عفانملا يف ركذ : تلق نإف

 ةيعفاشلل فالخ هيفو « اًعامجإ نوكي فيكف « انباحصأ قافتا ىلع لومحم وه : تلق

 . ةلبانحلاو

 ؟ ةيناثلا ةعكرلا رثكأ عوكرلا لعج فيك : تلق نإف

 . دوجسلاو عوكرلا وه اهرثكأو لاعفألا ةالصلا يف لصألا نأل : تلق

 . ةيناثلا ةعكرلا هعم كردأ نإو فنصملا لقي مل : تلق نإف

 ثالثل اًتايب اذه نوكيف « الف الإو « ةعمجملا هيلع ينبي مايقلا كردأ اذإ هنأ مهوتي الغل : تلق

 يف هكردأ ول هنأ نايبو عوكرلا يفو « ةءارقلا دعب هيفو ةءارقلا لبق مايقلا يف هكاردإ يهو « لئاسم

 . هب دتعي ال مامإلا عم هب يتأي يذلا دوجسلاو < رثكألا كاردإ مدعل ةعمجلا ىلع ينبي ال ةموقلا

 نمدجوام رابتعابف هجو نم ةعمج هنوك امأ :ش ( هجو نم رهظ « هجو نم ةعمج هنأل) :م

 نم مدع ام رابتعابف هجو نم ًارهظ هنوك امأو « مامإلاو ةعامحجلاو ةيرحتلا كردأ اميف ةعمجلا طئارش
 يذلا اذه قح يف يأ :ش ( هقح يف طئارشلا ضعب تاوفل) :م مامإلاو ةعامحلاك ىضقي اميف طئارشلا

 يلصي كلذك ناك اذإ يأ :ش ( اًعبرأ يلصيف) :م انركذ امك مامإلاو « ةعامجلا وهو ةعمحجلا لقأ كردأ

 . رهظلا بناجل ارابتعا ربتعي يأ :ش ( رهظلل رابتعا) :م تاعكر عبرأ
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 امهلو « ةيلفنلا لامتحال نييرخألا ىف أرقيو « ةعمحلل ارابتعا نيتعكرلا سأر ىلع ةلاحم ال دعقيو

 ؛ هركذ امل هجو الو « ناتعكر ىهو ةعمحجملا ةين طرتشي ىتح « ةلاحلا هذه ىف ةعمجلل كردم هنأ

 . ىرخألا ةيرحت ىلع امهدحأ ىنبي الف نافلتخم امهنأل

 نأ زوجياذه ىلعف « ةدئاز ميملاو « دب ال انه هانعم « ميملا حتفب :ش ( ةلاحم ال دعقيو) :م

 :م ةلعفم اهنزو لاح لك ىلعو « ةكرحلاو ةوقلا وهو لوحلا نوكي نأو ةليحلا وهو ةليحملا نوكي
 بناجل اًرظن يأ :ش ( ةعمجلل ارابتعا) :م مامإلل ناتلماكلا ناتللا امهو :ش ( نيتعكرلا سأر ىلع)

 وهامك دمخم نع يواحطلا هاور « ىلوألا ةدعقلا موزلو نيهبشلاب لمعي هنأ لصاحلاو « ةعمجلا

 ةدعقلا نوكت الف هجو نم رهاظ اهنأل ىلوألا ةدعقلا همزلت ال هنع ىلعملا ةياور يفو « مامإلل مزال

 . طايتحالل اهبوجو ليقو . ةبجاو ىلوألا

 ىلع اهؤانب هنکیب الف ارهظ ناک نإ هنإف ‹ هل ینعم ال طایتحالا اذه : يسخرسلا لاقف : تلق

 ىلع هينبي الو « رهظلا لبقتسي ةعمجلا يف وهو رصعلا تقو لخد ول اذهلو « ةعمجلل اهدقع ةيرحت

 مامإلا خيشلا نع يور «ينانيغرملا» يفو « اًعبرأ نوكت ال ةعمج اف ةعمج ناك نإو ٠ ةعمحجلا ةيرحت
 دقو ةعمجملا ةيرحتب رهظلل ايدؤم ريصي -هللا همحر - دمحم لاق هنأ ريبكلا صفح يبأ دهازلا
 ريبكتلاب اًعبرأ ىلص دهشتلا يف ةعمجلا موي مامإلا كردأ رفاسم «ىقتنملا يو . راثآلا هب تءاج

 اذه يور « اًعبرأ ىلص ةبطخلا كردي مل نم : ةفئاط تلاقو « اًقالخ هدجي ملو هعم لحد يذلا

 طرشلا تاوفل - هنع هللا يضر - رمع نع يكحم دهاجمو لوحكمو سواطو ءاطع نع لوقلا

 لهأ لوق وهو اعبرأ ىلص ةبطخلا كردي مل نم نإ : نيريس نبال ليق « هقح يف ةبطخلا وهو
 . ىنعماذهل سيل : لاقف «ةكم

 نيتللا نييرخألا نيتعكرلا يف ةالصلا هب زوجت ام أرقيو يأ :ش ( نييرخألا يف أرقيو) :م
 نيتعكرلا نيب ام نوك لامتحال يأ :ش ( ةيلفنلا لامتحال) :م طايتحالل قوبسملا اذه امهيلصي

 . امهدحأ لامهإ نم ىلوأ وهو ءنيليلدلا لامعإ كلذ يف ناكف « نيهبش هيف نأ انركذ انأل ؛ًالفن

 اذه نأ يأ :ش ( هنآ) :م - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو) :م

 اهيف مامإلا كردأ يتلا ةلاحلا يهو :ش ( ةلاحلا هذه يف ةعمجلل كردم) :م ةيناثلا ةعكرلا لقأل كردملا

 :ش ( هرکذ امل هجو الو ناتعکر يهو) :م حصي ال اهريغ یون ول یتح :ش ( ةعمجلا ةين طرتشي ىتح) :م

 يأ :ش ( امهنأل) :م هرخآ ىلإ هجو نم رهظ هجو نم ةعمج هنأل هلوق نم دمحم هركذ امل هجو ال يأ

 ال ام اهيف طرتشيف « ناتعكر ةعمجلا نأل <« اًمكحو ةقيقح :ش ( نافلتخم) :م رهظلاو ةعمجلا نأل
 ینبی الف) :م كلذك ناك اذإف « نينثالا فالخ عبرألاف تاعكر عبر رهظلاو « رهظلا يف طرتشي

 . امهنيب فالتخالل :ش ( ىرخألا ةيرحت ىلع امهدحأ

 قح يف هدوجو : تلق . دساف كلذو اهطرش مدع عم ةعمجل | ةيرحت هاركذ اميف : تلق نإف
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 . ةءارقلا يفامك « قوبسملا قح يف اهدوجو لعج مامإلا

 . '«وضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ ام» : -مالسلا هيلع -هلوق فنصملا ركذ : تلق نإف

 -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأل لالدتسالا ضرعم يف حيحص ثيدح وهو : تلق

 . خلإ ةعمجلل كردم هنأ امهلو « كلذ دعب هلوق هجو امف

 لب « لوقعملاو لوقنملاب دحاو بولطم ىلع لالدتسالا زوجي هنأل كلذ نم عنام ال : تلق

 هيلع قفتم كلذو «رثكأ هكردأ يذلا ناك اذإ ام ىلع ًالالدتسا لوألا ناك لوقن وأ ىوقأ وه

 امهل يناثلا بولطملا ىلع لدي ثيدحلا نوكو « اعيمج مهل لب طقف امهل لالدتسالا سيل ذئنيحف

 . هيفاني ال ًاضيأ

 - ةفينح ابأ فلاخ نم دارأ« فلاخ نم حتحاو : يقانغسلا لاقف حارشلا هركذ ثحبب انه اهو

 -هللا همحر - ةريره يبأ نع هدانسإب يرهزلا ىور اب ةروكذمل ا ةلأسملا يف فسوي ابأو - هللا همحر

 ىلص اًسولج مهكردأ نإف« ىرخأ اهيلإ لصيلف ةعكر ةعمحلا نم كردأ نم» : لاق هنأ يب يبنلا نع
 : لاق لب يبنلا نأ ينطقرادلا ركذ : يدادخبلا رصن وبأ خيشلا لاق : يزارتألا لاقو . برأ

 يأ مهل :«ةياردلا» بحاص لاقو .« ةالصلا كردأ دقف ملسي نأ لبق اًسولج مامإلا كردأ نم»

 : لاق هنأ الب ىبنلا نع ةريره ىبأ نع هدانسإب يرهزلا ىور ام ةروكذم ا ةلأسملا ىف هعبت نمو دمحمل

 . «اًعبرأ ىلص اًتسولج مهكر دأ نإو « ىرخأ ةعكر اهيلإ فضيلف ةعمحلا نم ةعكر كردأ نم#
 ال : انلق «هلوقب يقانغسلا باجأ مث « «ةياردلا» بحاص هركذ ام ينعي : اًضيأ لمكألا لاقو

 هلقن اغإ ءاًعبرأ ىلص اًسولج مهكردأ نإو هلوق عم ةعمجلا ظفل نأل « ثيدحلا اذهب قيلعتلا حصي

 رمعمك هباحصأ نم تاقئلاامأو «ديهشلا مكاحلا هلاق اذكه« يرهزلا باحصأ ءافعض

 ام كردأ اذإ امأف « اهكردأ دقف ةالص نم ةعكر كردأ نم : يرهزلا نع ىور كلامو ٠ يعازوألاو

 يورام وهو« ماق دقو « ليلدلا مايق ىلع اًقوقوم ناکف « هنع توکسم وهف ؟همکح امف « اهنود

 . ثيدحلا «. . . . اولصف متكردأ ام» : - مالسلا هيلع-هلوق نم

 رمعم لاقو « اذكه ريسلا ىف روكذم ثيدحلاو هلوق دازو ىقانغسلا هلاق اب يزارتألا باجأو

 اهنودام كردأ نإو < اهكردأ دقف ةعكر اهنم كردأ نإ« ةالصلا نم الإ ةعمجلا ىرأ ام يرهزلا نع

 )١( مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور .

 )۲( ینطقاردلا هاور )۲/١١( يبآ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص نع لكوتملا نب ىيحي نع

 :اعوفرم . . . ةريره

 نافيعض نيسايو حلاصو . ًاعوفرم . . . ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع تايزلا ذاعم نب نيساي نع اًضيأ هاورو .
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 هيلع- يبنلا نع حص نئلو « يأرلا ىلإ جتحي مل ةعمحجلا يف صن هدنع ناك ولو « اًعبرأ ىلص

 هنأل ‹ فارصنالا لبق ةالصلا دعب اًسولج مهكردأ هانعمف « اًسولج مهكردأ نإو » :هلوق -مالسلا

 مل مهنم لكو « يقانغسلا هركذ ام اًضيأ «ةياردلا» بحاصو لمكألا باجأو « ةالصلا يف لقي مل
 ثيداحألا ىلع ةعوضوملا بتكلا حارش بأد اذه سيلو « اًضعب مهضعب دلقو « ثيدحلا ررحي

 ةريره يبا نع ديعس نع باهش نبا نع ذاعم نب نيساي ثيدح نم ينطقرادلا هاور ام اهنم
 مل نمو « ىرخأ اهيلإ فضيلف ةعمجلا موي ةريخألا ةعكرلا نم عوكرلا كرد نم : ی ىبنلا نع

 . كورتم فيعض نيسايو « اعبرأ رهظلا لصيلف ةريخألا ةعكرلا نم عوكرلا كردي

 كردأ اذإ » : ظفلب ةريره يبأ نع ةملس يب أو ديعس ثيدح نم اضيأ ينطقرادلا هاور ام اهنمو

 كردي مل نإو « ىرخأ اهيلإ عكريلف ةعكر كردأ اذإف « كردأ دقف ةعمجلا موي نيتعكرلا مكدحأ

 . نيساي ةياور نم اًضيأ اذهو « تاعكر عبرأ لصيلف ةعكر

 ديعس نع يرهزلا نع ينارحلا دواد يبأ نب ناميلس ثيدح نم اًضيأ ينطقرادلا هاور ام اهنمو

 . كورتم ناميلسو « لوألا ظفللا لثم هدحو

 وحن هدحو ةملس يبأ نع رضخألا يبأ نب حلاص ثيدح نم اًضيأ ينطقرادلا هاور ام اهنمو
 . فيعض حلاصو ءلوألا

 نع بئذ يبأ نبا نع بيبح نب رمع انأبنأ حابصلا نب دمحم انثدح : ةجام نبا هاور ام اهنمو
 ةعمحلا ٠ نم كردأ نم: لاق ءالي يبنلا نأ ةريره يبأ نع بيسما نب ديعسو ةملس يب نع يرحزا

 ةياور نم اًضيأ ينطقرادلا هاورو ١ كورتم بيبح نب رمعو « «ىرخأ اهيلإ فضيلف ةعكر

 )۲( س ٤ “» م
 ملو « كلذك ةريره يبأ نع ديعس نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبعو « ةاطرأ نب جاجحلا

 . ٩ ]۱١١١[ ةعكر ةعمجلا نم كردأ نميف باب» يف ةجام نبا هاور ()

 يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ينارحلا دواد يبأ نب ناميلس نع هاور ١١( /۲) ينطقرادلا هاور (9)
0 

 . اعوفرم . oe ةريره

 جونو« هب... ديعس نع يرهزلا نع مرم يبأ نب حون نع هجرحخأو . فرعيال اذه دواد يبأ نب ناميلسو

 .ًاعوفرم . . . رمع نب هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا نع يليألا ديزي نب سنوي نع ةيقب نع هجرخأو «كورتم
 يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع وه امنإ < دانسإلاو نتملا يف أطخ اذه : متاح وبآ لاقو . ةيوست سيلدت سلدي ةيقبو

 . ًاعوفرم . e ةريره

 .« ةالصلا كردأ دقق ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» ظفلب نيحيحصلا يف اذهو

 نب هللا دبعب هفعضو ء ًاعوفرم . . . ةريره يبأ نع هييأ نع حلاص يبآ نب ليهس نع مات نب هللا ديبع نع هجرخأو
 . مامت
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 هللا يضر- لاق . هتبطخ نم غرفي ىتح مالكلاو ةالصلا سانلا كرت ةعمجلا موي مامإلا جرخ اذإ
 . -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع اذهو -هنع

 هئدبل الإ اعبرأ رهظلا لصيلف ةريخألا ةعكرلا كردي مل نمو هلوق نم هيف يتلا ةدايزلا مهلك اوركذي

 دقو . ديلولا سيلدت نم اهيف ام ىلع يعازوألا ةياور ثيدحلا اذه قرط نسحأو « عوكرلا كاردإب

 لصأ ال : هيبأ نع «للعلا» يف متاح يبأ نبا لاقو « ةلولعم اهلك اهنإ : «هحيحص» يف نابح نبا لاق

 يبأ نبا دواد ثيدح نم ينطقرادلا اور « يرهزلا قيرط ريغ نم ىرخأ قرط هلو ثيدحلا اذهل
 لاقو فيعض وهو ءاربلا دشار نب ىيحي هيفو « ةريره ىبأ نع بيسملا نبا ديعس نع دنه

 . ظوفحم ريغ هثیدح : «للعلا» يف ينطقرادلا

 هبشأ وهو :هلوق « بيسملا نب ديعس نع هغلب هنأ يراصنألا ديعس نب ىيحي نع يور دقو
 ةجام نباو ىئاسللا هاور -امهنع هللا ىضر - رمع نبا نع بابلا اذه ىفو « باوصلاب

 ةعمجلا ةالص نم هلوق امأو « 'يرهزلا نع ريبزلا نب سنوي ينثدح ةبعش ثيدح نم ينطقرادلاو
 هنأ ةَ يبنلا نع ءادردلا يبأ نع «هطوسبم» يف هداز رهاوخ ىورو :لاقو يزارتألا ركذو « مهوف

 . یھتنا ««ةعمجلا كردأ دقف ةعمحلا موي دهشتلا يف مامإلا كرد نم» : لاق

 اذه نأ يزارتألا نم بجعلاو « ثيدحلا ةمئأ نم دحأ هركذ الو لصأ هل سيل اذه : تلق

 . هيلع يشي فيك ملظم قيرط

 لجأل ةباطخلا تيب نم وأ هلزنم نم جرخ اذإ ينعي :ش ( ةعمجلا موي مامإلا جرخ اذإو) :م

 نم غرفي ىتح مالكلاو ةالصلا سانلا كرت) :م ربنملا ىلع هدوعص هجورخب دارم ا لاقيو « ةبطخل ا

 ةالص يأ عامجإللاب هركت نيتقولا نيذه يف ةالصلا نأل مالكلاب ديقو «كلام لاق هبو :ش (هتبطخ

 . عوطتلا

 «يرودقلا مالك نم انه ىلإ « مامإلا جرح اذإ : « فنصملا» لاق يأ :ش ( هللا همحر لاق) :م

 همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م لوقلا :ش ( اذهو ) :م لاقو ةفينح يبأ لوق اذه نأب «فنصملا »راشأو

 - ةفينح يب دنع مامإلا جورخ تقو مالكلاو ةالصلا ةهارك نم هركذ يذلا اذهو يأ :ش (-هللا

 الف ههابشأو حيبستلا امأ « سانلا مالك هركي : مهضعب لاقف هلوق یلعاوفلتخاو « - هللا همحر

 ةيحت يلصي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو ‹ حصأ لوألاو « كلذ هركي : مهضعب لاقو

 . دمحأ لاق هبو « ةبطخلا لاح يف دجسملا

 هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا نع يليألا ديزي نب سنوي نع ةيقب نع يئاسنلاو هجام نباو ينطقرادلا دنع يذلا (۱)

 . ١١١١] ]ةجام نباو « ١١( /۲) ینطقرادلا . ًاعوفرم . . . رمع نبا نع
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 ةهاركلا نأل ؛ربكي نأ لبق لزن اذإو ٠ بطخي نأ لبق مامإلا جرخ اذإ مالكلاب سأب ال الاقو

 - ةفينح يبألو . دتمت دق اهنأل ‹ ةالصلا فالخب ءانه عامتسا الو « عامتسالا ضرفب لالخإلل

 . مالك الو ةالص الف مامإلا جرخ اذإ : هلوق - هللا همحر

 يلصي : نسحلا لاقف ‹ بطخي مامإلاو دجسملا لخد نميفاوفلتحخا :رذنملا نبا لاقو

 قاحسإو - هللا مهمحر - لبنح نباو يعفاشلاو ةريغملاو ةنييع نباو لوحكم لاق هبو ‹«نیتعکر

 . يلصيالو سلجي اندنعو « نيثدحملا نم ةفئاطو روث وبأو

 مهمحر - لبنح نبا لاقو « يعخنلاو ةداتقو ةورعو حلاصو ءاطع لاق هبو : رذنملا نبا لاق

 . تسلج تئش نإو « تعكر تئش نإ : - هللا

 « عكري ملو دعق بطخي مامإلاو دجسملا لخد مث هتيب يف اهعكر ناك نإ: يعازوألا لاقو

 . دجسملا لحد اذإ اهعكر نكي مل نإو

 يبأ نبا هركذو « ملعلا لهأ نم روهمجلا لوق عنملاو :«يراخبلا حرش» يف لاطب نبا لاقو

 .- مهنع هللا يضر -سابع نباو يلعو نامثعو رمع نع ةبيش

 - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( بطخي نأ لبق مامإلا جرخ اذإ مالكلاب سأب ال : الاقو) م

 اذإ هسولج دنع مالكلا حابي - هللا همحر - فسوي يبأ دنع هقفلا عماوج» يفو « -هللا امهمحر

 نأ لبق ربنملا نم بيطخلا لزن اذإ اًصضيأ مالكلاب سأب الو يأ :ش ( ربکی نأ لبق لزن اذإو ) :م

 لالخإلا لجأل مالكلا ةهارك نأل يأ :ش ( عامتسالا ضرفب لالخإلل ةهاركلا نأل ) :م ةالصلل ربكي

 يف هعورش لبق هلوزن دنعو « ةبطخلا يف عورشلا لبق هجورخ دنعو « ةبطخلا عامتسا ضرفب

 . نيتروكذملا نيتلاحلا يف ةبطخلل عامتسا الو يأ :ش ( انه عامتسا الو ) :م كلذ مزلي ال ةالصلا

 اهعطق نكي الو لالخإإلا ىلإ يضفيف لوطت دق يأ :ش ( دتمت دق اهنأل ةالصلا فالخب ) :م

 . ءاش ىتم هعطق نكي هنأل « مالكلا فالخب

 مل :ش ( مالك الو ةالص الف مامإلا جرخ اذإ - مالسلا هيلع هلوق - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 «هطوسبم» يف هداز رهاوخ یور : لاق يزارتألا نأ ريغ ثيدحلا اذه لاحل حارشلا نم دحأ ضرعتي

 الو ةالص الف مامإللا جرح اذإ : لاق هنآ اب يبنلا نع -هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع

 . مالک

 مالك نم وهانإ « شحاف مهو هعفر :يقهيبلا لاقاذهلو « اعوفرم بيرغاذه : تلق
 عطقي همالكو ةالصلا عطقي هجورخ : لاق « يرهزلا نع ًاطوملا» يف كلام هاور « يرهزلا
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 . ٩ «هعطوم »يف نسحلا نب دمحم هاور كلام نعو «مالكلا

 مهنأ - مهنع هللا يضر - رمع نباو سابع نباو يلع نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا جرخأو

 ىلع مامإلا دعق اذإ : لاق ةورع نع جرخأو . مامإلا جورخ دعب مالكلاو ةالصلا نوهركي اوناك

 الو سلجي بطخي مامإللاو ةعمحملا موي ءيجي لجرلا يف لاق يرهزلا نعو .ةالص الف ربنملا

 اذإ : لاق -مالسلا هيلع -هنأ يور اب - هللا همحر - ةفينح وبأ لدتسا :« طوسبملا »يف لاقو

 : لاق نأ ىلإ « لوألاف لوألا موقلا نوبتكي دجاسملا باوبأ ىلع ةكئالملا تدعق ةعمحلا موي ناك

 سانلا ىوط اذإ فحصلا نووطي اغنإو «ركذلا نوعمتسي اوؤاجو فحصلا اووط مامإلا جرح اذإف

 4ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلب ام# : ىلاعت لاق « نوبتكي مهف نوملكتي اوناك اذإ امأف « مالكلا

 . ىهتنا [ ۱۸ : ةيآلا ق ةروس ]

 هل تلقف - هللا همحر- بعك نب يبأ يبنج ىلإو ةيآ ىلتف سانلا بطخي ربنملا ىلع ةعمجلا موي يف

 نم كلام :لاق ربنملا نع ويك هللا لوسر لزن ىتح ىنملكي نأ ىبأف ؟ ةيآلا هذه تلزنأ ىتم يبأ اي

 كنإ هللا لوسر اي : تلقف هتربخأف هتئجف ةَ هللا لوسر فرصنا مث « توغلام الإ كتعمج

 تلزن اذإ ىتح ينملكي نأ ىبأف « ةيآلا هذه تلزن ىتم هتلأسف « بعك نب يبأ يبنج ىلإو ةيآ تولت

 ىتح تصنف ملكتي كمامإ تعمس اذإف « قدص : لاقف توغلام الإ يتعمج نم سيل هنآ معز
 . ° «فرصني

 جرخأو . عرفي ىتح تصنأف هظفل يف نأ ريغ « هوحن «هدنسم يف اًضيأ دمحأ هجرخأو

 بطخبي ةئ يبنلاو ةعمجلا موي دجسملا تلخد» : لاق رذ يبأ نع راسي نب ءاطع ثيدح نم يقهيبلا

 ةروسلا هذه تلزن ىتم : يبأل تلقف ةءارب ةروس ةي يبنلا أرقف بعك نب يبأ نم اًبيرق تسلجف
 ملو ينتهجنف كتلأس ينإ يبأل تلق هتالص ب هللا لوسر ىلص املف « ينملكي ملو رصحف
 تنك هللا يبن اي : تلقف يبنلا ىلإ تبهذف « توغل ام الإ كتالص نم كل ام : يبأ لاقف ينملكت

 كل ام لاق مث ينملكي ملو ينهجنف ةروسلا هذه تلزنأ ىتم هتلأسف « ةءارب ًأرقت تنأو يبأ بنجب

 . (ىبأ قدص : ةي ىبنلا لاقف « توغل ام الإ كتالص نم

 . ًاعوفرم . . .بعك نب يبأ نعراسي نب ءاطع نع رن يبأ نب هللا دبع نب كيرش نع [١١١۱]ةجام نبا هاور (۲)

 . حيحص هدانسإو « كشلا ىلع « ينزمغي رذ وبآ وأ ءادردلا وبأو هيفو

 . )١/ ١٠٤۳( دنسملا ىف دمحأ هاور (۳)
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 نب يبأ نع ءادردلا يبأ نع ءاطع نع كيرش نع رفعج نب هللا دبع هاورو : يقهيبلا لاق مث

 «يبأ نيبو هنيب ةصقلا لعجو ءادردلا يبأ نع سيق نب برح هاورو « امهنيب ةصقلا لعجو « بعك

 ٩ بعک نب يأ نيبو دوعسم نبا نیب اهانعم رکذف « هللا دبع نب رباج نع ةيراج نب ىسيع هاورو

 ىمسم ريغ لجر نيب ةصقلا هذه ىنعم لعجف « سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نع مكحلا هاورو
 . یهتنا ‹ دوعسم نبا نیبو

 نم رخآ هجوب ةجام نبا هجرخأو « رذابأ كردي مل راسي نب ءاطع نأل لسرم اذه : تلق

 ركذف مئاق وهو كرابت ةعمجلا موي أرق ةي هللا لوسر نأ بعك نب يبأ نع راسي نب ءاطع ثيدح

 ‹ نآلا الإ اهعمسأ مل ينإ ةروسلا هذه تلزنأ ىتم لاقف ينزمغي رذ وبأ وأ ءادردلا وبأو « هللا مايأب

 يبأ لاقف « ينربخت ملف ةروسلا هذه تلزنأ ىتم كتلأس لاق اوفرصنا املف « تكسا نأ هيلإ راشأف

 يذلاب هربخأو كلذ هل ركذف ب هللا لوسر ىلإ بهذف « توغل ام الإ مويلا كتالص نم كل سيل

 . يبأ قدص ةي هللا لوسر لاقف « يبأ لاق

 ةعمجلا موي بطخي ناك ةه يبنلا نأ» ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم يواحطلا جرخأو

 ىضق املف « هنع ضرعأف ؟ ةروسلا هذه تلزن ىتم : بعك نب يبأل رذ وبأ لاقف « ةروس أرقف

 ىلع رذ وبأ لخدف « توغلام الإ كتالص نم كلام :رذ ىبأل ىبأ لاق هتالص ةه هللا لوسر

 . «يبأ قدص: هللا لوسر لاقف كلذب هربخأف ةا يبللا

 يف ةبيش يبأ نبا جرخأو "هقيرط نم «هننس يف يقهيبلاو «هدنسم »يف يسلايطلا هجرخأو

 وهو ارقي هنأ ايب يبنلا نم امهدحأ عمس ماوعلا نب ريبزلاو رذ ابأ نأ ييعشلا ثيدح نم هفنصم»

 لاق هتالص ىضق املف : لاق ؟ ةيآلا هذه تلزنأ ىتم : هبحاصل لاقف : لاق « ةعمجلا موي ربنملا ىلع

 قدص : لاقف هل كلذ ركذف ليي ىبنلا ىتأف كل ةعمج ال : هنع هللا ىضر باطخل ا نب رمع هل

 ۰ . - هنع هللا يضر -رمع

 ورمع نع ةتسلا ةمئألا هج رخأ ىنافطغلا كيلس ثيدح ةالصلا ةلأسم ىلع لكشي : تلق نإف

 ؟ نالف اي تيلصأ لاقف بطخي ةإ يبنلاو ةعمجلا موي ءاج الجر نأ هللا دبع نب رباج نع رانيد نبا
 « ةعمجلا موي مكدحأ ءاج اذإ : لاقو ملسم هيف دازو ءامهيف زوجتو « نيتعكر لص لاق « ال لاق

 ال هل لاقو « «هحیحص» يف نابح نبا هيف دازو « امهیف زوجتیو « نیتعکر عکریلف بطخی مامإلاو
 هوحن ةيناثلا ةعمجلا يف زاج هنأ ليلدب ةالصلا ال ءاطبإلا ديري :نابح نبا لاق « كلذ لثل رذعت

 . امهلثم نیتعکرب هرمأف

 . رذابآ كردي مل ءاطع ناب يبهذلا هبقعتو هححصو (۲۸۷ /۱) مکاحلا« (۲۱۹ /۳) يقهیبلا اور (۱)

 . ١١۳ص دنسملا يف يسلايطلاو « ١١۹( /۳) ننسلا يف يقهيبلا هاور(۲)
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 نع ىهنلا لبق ام ىلع لومحم اذه كيلس ثيدح نأ : اهدحأ ةبوجأب هنع بيجأ : تلق

 -مالسلا هياع- هنأ « يناثلاو . اًضيأ ةبطخلاو ةالصلا يف احابم مالكلا ناكو « ةبطخلا يف مالكلا

 . مالك اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةبطخلاو بطخي هنأل « ملكتي نأ هل سأب الف اًبيطخو اًمامإ ناك

 كلذب هرمأ ناك هنأ لمتحي : عبارلا . نيرومأملا تاصنإلاو عامتسالاب رمألا لبق ناك هنأ : ثلاثلا

 دعب هتبطخ فنأتسا مث « دجسم ا اولخد اذإ نولعفي فيك سانلا هميلعت ةدارإل ةبطخلا عطق دعب

 . كلذ

 لاسي ربنملا نع لزن اذإ ناك هنأ » : الب يبنلا نع - هنع هللا يضر - سنأ ىور : تلق نإف

 امهنأ -امهنع هللا يضر- نامثعو رمع نعو « يلصي مث قوسلا راعسأ نعو مهجئاوح نع سانلا
 . قوسلا راعسأ نع سانلا نالأسي ربنملا ادعص اذإ اناك

 ثيدح امأو « ةالصلا يف احابم مالكلا ناك نيح مالسإلا ءادتبا يف ناك سنأ ثيدح : تلق

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ سابع نباو رمع نبا ثيدحب ضراعمف -امهنع هللا يضر- نامثعو رمع
 مالكلا ناهركي اناك امهنأ رمع نباو سابع نبا نع ءاطع نع جاجح نع ريم انثئدحا هفنصم»

 ناهركي رمع نباو سابع نبا ناك : ربلا دبع نبا لاقو « مامإلا جورح دعب ةعمجلا موي ةالصلاو

 . امهل فلاخي الو مامإلا جورخ دعب ةالصلاو مالكلا

 تكسي فيكف « ةعمجلا موي يف ةماقإلا تقو باجتسي ءاعدلا نأ ثيدحلا يف ءاج : تلق نإف

 ةبطخلاب مامإلا لغتشا اذإ مث « هناسلب ال هبلقب ءاعدلا أرقي : تلق . هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 ( اوتصنأو هلاوعمتساف :  ىلاعت هلوقل ةالصلا يف بنتجي اب بنتجي نأ عمتسملل يغبني

 بطخي مامإلاو ةعمحجلا موي تصنأ كبحاصل تلق اذإ -مالسلا هيلع- هلوقو ٤ ۲١[ ةيآلا فارعألا]

 ناك اذإف ‹ يذمرتلا الخ ام ةتسلا ةمئألا هنع هجرخأو ةريره وبأ هاور ثيدحلااذهو ٠ توغل دقف

 هنإف - هللا همحر - يعفاشلل ديدجلا لوقلا يف الإ ٠ سطاعلا تيمشتو مالسلا در هل هركي كلذك

 اهرخآ ىلإ ةبطخلا لوأ نم عامتسالاو « تمشي هنأ حصألاو : مالسإللا خيش لاق ٠ تمشیو دری

 . مامإلا نم ناويدلاو ةالولا ركذ اهيف ناك نإو

 ىلوألا ةبطخلا يف ليقو « يحولا نامزب صوصخم عامتسالا بوجو ليق « ىبتجملا» يفو
 فسوي يبا نعو ‹ هبلقب دري هيلع ملس اذإ ةفينح يبأ نعو . ةملظلا حدم نم اهيف امل ةيناثلا نود

 هديب ةراشإلا ليقو « ةبطخلا دعب تمشيو دري دمحم نعو « اهيف سطاعلا تمشيو مالسلا دري

 هیلع- هرکذ دنع ويي يبنلا ىلع يلصيو «هب سأب ال هنأ حصألاو ‹ هركي ركنملا ةيؤر دنع هسأرو

 . هبلق يف-مالسلا

 توكسلا راتخملا : ةملس نب دمحم لاقف ةبطخلا عمسي ال اديعب ناك نميف نورخأتملا فلتخاو
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 كرت لوألا ناذألا نونذؤملا نذأ اذإو « ةالصلا هبشأف اًعبط دمي دق مالكلا نألو « لصف ريغ نم

 4 عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف :  ىلاعت هلوقل ‹ ةعمحجلا ىلإ اوهجوتو ءارشلاو عيبلا سانلا

 (۹ةيآلا:ةعمحلا)

 حبس : ىيحبي نب رصن لاقو - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « لضفألا وهو

 لاغتشالا ليقو « ملكتي ال هنأ ىلعاوعمجأو - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « نآرقلاأرقيو

 ليقف هتباتكو هقفلا بتك يف رظنلاو هقفلا ةياور امأو « توكسلا نم لضفأ نآرقلا ةءارقو ركذلاب

 . هب سأب ال لیقو « هرکی

 يفو « بجاو بطخلا رئاسو متخلاو حاكنلا ةبطخ ىلإ عامتسالا : مالسإلا خيش لاقو

 دعب لستغاف عماج وأ ةبطخلا دعب ىدخت ولو « ةبطخلا يف هركذ اذإ رجفلا يضقيو « لماكلا»

 ركذ بحتسيو « امهديعي نأ نسحألاف نيتعكر ىلص ولو « ديعي ال هتيب يف ءوضولا يفو «ةبطخل ا
 ةبطخلاب لبقتسا اذإف مامإللا لبقتسي ال هنأ - هللا همحأر - ةفينح يبأ نعو . نيدشارلا ءافلخل ا

 الو ‹ نيتعكر ماقم اهمايقل ةالصلا يف دعقي امك اهيف دعقي نأ بحتسيو « هلبقتساو هيلإ فرحنا

 تبلغ اذإ الإ اهيف هوركم مونلاو « ءاش فيك دعقي ليقو « ةالصلا رظتني هنأل اًيبتحم دعقي نأب سأب

 . هانیع

 نأ نيبو بطخي نأ لبق جرح اذإ مالكلاو ةالصلا كرت نوكي نأ نيب يأ :ش ( لصف ريغ نم) :م

 باوجو « لقعلا ةهج نم ليلد اذه :ش ( اًعبط دتمي دق مالكلا نألو) :م بطخي نأ دعب امهكرت نوكي

 ثيح نم دت دق مالكلا نأ هريرقتو « هعطق نكي هنأل دتيي ال مالكلاو دتمت دق ةالصلا نإ الاق امع

 هدادتما دنع ينعي :ش ( ةالصلا هبشأف) :م هعطق ىلع ردقي رمألا سفن يف ناك نإو ناسنإلا ةعيبط

 . ءاوس عنملا يف راصف اعرش ةالصلا دادتما هبشي اعبط

 هيلإ جاتحي ال ناك نإو ‹ عمجلا ظفلب نينذؤملا ركذ :ش ( لوألا ناذألا نونذؤملا نذأ اذإو) :م

 رصملا فارطأ ىلإ مهتاوصأ غيلبتل نينذؤملا عامتجا ثراوتملا نإف « ةداعلا جرخم مالكلل اجارخإ

 ىلع ثدحأ يذلا ناذألا وهو « ةنذمملا ىلع نذؤي يذلا ناذألا لوألا ناذألاب دارأو < عماحملا

 «طيحملا» يفو ‹ نيملسملا نم دحأ هركني ملو -هنع هللا يضر- نافع نب نامثع دهع يف ءاروزلا

 . ةنيدملاب عضوم مسا ليقو : لاق ‹ ةرانملا مسا ؟عئادبلا» يفو ‹ ةنذئملا ءاروزلا

 عضوم ءاروزلا :يراخبلا لاقو . دجسملا باب دنع ريبك رجح ءاروزلا : لاطب نبا لاقو
 تيمس هثنؤمبو هردص يقش دحأ لام يذلا لاجرلا نم روزألا «برغملا »يفو « ةنيدملا يف قوسلاب

 . ءاروزلاب ناذألا ثيدح مهلوق هنمو « ةنيدملاب نامشع راد

 اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف * :ىلاعت هلوقل ةعمجلا ىلإ اوهجوتو « ءارشلاو عيبلا سانلا كرت) :م

 اولمعاو هيلإ اوضماف € هللا ركذ ىلإ اوعساف # . « ىقتنملا ريسفت »يف :ش ( ٩[ : ةيآلا ةعمحلا ] 4 عيبلا
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 ىلع نكي ملو ثراوتلا ىرج كلذب « ربنملا يدي نيب نونذؤملا نذآو سلج ربنملا مامإلا دعص اذإ

 ‹ ناذألا اذه الإ ةي هللا لوسر دهع

 ركذ ىلإ اوضماف أرقي - هنع هللا يضر - رمع تعمس - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يورو هل

 شمعألا ىورو « هللا ركذ ىلإ اوضماف الإ اهأرقي طق -هنع هللا يضر - رمع تعمس ام هنعو هللا

 طقسي ىتح تيعسل اوعساف اهتأرق ول لوقيو هللا ركذ ىلإ اوضماف اهأرقي هللا دبع ناك ميهاربإ نع

 دجسملا اوتأي نأ اوهن دقلو « مادقألا ىلع يعسلا سيل نسحلا نعو <« ةيلاعلا يبأ ةبارق يهو يئادر

 . عوشخلاو ةينلاو بولقلاب نكلو راقولاو «ةنيكسلا مهيلعو الإ

 يعسلا - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . اهيلإ يشملا يهو كلمعو كبلقب ىعست نأ ةداتق نعو

 هللا لاقو [ ٤ : ةيآلا ليللا]4 ىتشل مكيعس نإ :  ىلاعت هللا لاق « لمعلا وه عضوما اذه يف
 ركذ ىلإ اوعساف * : ىلاعت هلوقو ء[۳۹ : ةيآلا مجنلا ] 4 ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو :  ىلاعت

 . ةالصلاو ةبطخلا ىلإ ليقو « مامإلا ةظعوم ىلإ ٩[ ٠ ةيآلا ةعمجلا ]4 هللا

 ‹ نيينعملا لوانتي عيبلا نأل ‹ ءارشلاو عيبلا ينعي « [ ٩ : ةيآلا ةعمحلا ]€ عيبلااورذو * هلوق

 سانلا طبهت ةعمحلا موي نأل « ايندلا ىلع ىوس نم هللا ركذ نع لهذي ام نيب نم عيبلا صح اغنإو

 مهعامتجاو « مهطوبه تقويف بوأ لك نم رصملا ىلإ نوبصنيو مهيداوبو مهارق نم هيف
 ذئنيحو « ةريهظلا تقو يفو ىحضلا ىلاعتو راهنلا حتفنا اذإ مهب قاوسألا ضاضتعاو

 هللا ركذ نع عيبلاب لوهذلا هلطبي تقولا كلذ ناك املف « ءارشلاو عيبلا رثاكتيو «ةراجتلارجت

 هللا ركذ ىلإ اوعساو « ايندلا ةراجت اوكرتاو « ةرخآلا ةراجت اودأ مهل ليق « هللا دجسم ىلإ يضملاو
 رذي نم -اورذ - هلوق « براقم هحبرو ريسي هعفن يذلا عيبلااورذو حبرأو هنم عفنأ ءيش ال

 . فيفختلاب - كبر كعدو امو - ةذاش ةءارق يف ءاجام الإ عديو رذي روث امأو « عدي نم ىوعدلا

 حتف هيف سايقلاو « عافترالا وهو ربنملا نم ميملا رسكب :ش ( سلج ربنا مامإلا دعص اذإو ) :م
 يذلا يلصألا ناذألا وه اذه :ش ( ربنملا يدي نيب نونذؤملا نذأو ) :م هعضوم يف فرع ام ىلع ميملا

 رخآلا ناذألا ثدح مث « هدعب نم -امهنع هللا يضر- رمعو ركب يبأو ةي يبنلا نامز يف ناک

 ناذألا دعب ربنملا يدي نيب ناذألاب يأ :ش ( كلذب ) :مانركذ امك نامثع دهع يف لوألا ناذألا وهو

 ىلع نكي ملو) :ماذه انموي ىلإ نافع نب نامثع نمز نم :ش ( ثراوتلا ىرج) :م ةرانملا ىلع لوألا

 مامالا دعص نيح ربنملا يدي نيب نذؤي يذلا ناذألا يأ :ش ( ناذألا اذه الإ هللا لوسر دهع

 هلوأ ةعمجلا موي ءادبلا ناك لاق - هللا همحر- ديزي نب بئاسلا ثيدح نم يراخببلا ىور امل «ربنملا

 ناك نأ املف « -امهنع هللا يضر -رمعو ركب يبأو ةا يبنلا دهع ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ

 دايز نب نسحلا نعو <« هانركذامك ءاروزلا ىلع ءادنلا داز سانلا رثكو « -هنع هللا ىضر- نامثع

 ةنسلا ءادأ هتوفي ربنملا دنع ناذألااوطرتشا ول هنأل ةرانملا ناذأ وه- هللا همحر - ةفينح ىبأ نع

 . فارطألا ديعب رصملا ناك اذإ ةعمجلا ءادأ هتوفي اجرو « ةبطخلا عامسو
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 كلذ ناك اذإ لوألا وه ربتعملا نأ حصألاو « عيبلا ةمرحو يعسلا بوجو يف ربتعملا وه ليق اذهلو

 يذلا يلصألا ناذألا نكلو يأ :ش ( عيبلا ةمرحو يعسلا بوجو يف ربتعملا وه ليق اذهلو) :م

 بوجو يف ربتعملا وه -يواحطلا وهو- مهضعب لاق « ربنملا يدي نيب ويب يبنلا دهع ىلع ناك

 هبو راتخملا وه « يباتعلا ىواتف يفو <« ءارشلاو عيبلا ةمرح يفو ٠ فلكملا ىلع ةعمجملا ىلإ يعسلا

 عماوجاو ينانيغرملا يف صنو «راصمألا ءاهقف رثكأو - امهنع هللا يضر - دمحأو يعفاشلا لاق
 «هنعا هننس» يف ةبيش يبأ نبا ركذ « ةعدب لوألا ناذألا :رمع نبا لاقو . حيحصلا وه هنأ « هقفلا

 هنكل زئاج ناذألا تقو عيبلا نأل « رظن هيف عيبلا ةمرحو يعسلا بوجو يف هلوق : يزارتألا لاقو

 . ةيعورشملا مدعي ال هريخل ىنعم يف يهنلا نأل اذهو « «يواحطلا حرش» يف حرص هبو « هركي

 -يعفاشلاو رفزو دمحمو فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاقف « ءاملعلا فالتخا هيف : تلق

 - ةيرهاظلاو دمحأو كلام لاقو « روهمجلا لوق وهو « ةهاركلا عم عيبلا زوجي- هللا مهمحر
 . لطاب عيبلا -هللا مهمحر

 نيب ناك ولو « تقولا جورخب حصي الو ةالصلا [. . . . ]ن الإ عيبلا حصي « ىلحملا» يفو

 اذكو ‹ ملس هيف يذلا عيبلا يف كلذك كلام لاقو « ملس الو ةراجإ الو حاكن مرحي الو نيرفاك

 يضر - سابع نبا نع يورو « ةقدصلاو ضرقلاو ةبهلا حابأو « ملسلاو ةراجإلاو حاكنلا يف
 ناهجو عيبلا ريغ دوقعلا ةيقب يفو « ةالصلل ىداني نيح ةعمجلا موي عيبلا حصي ال لاق هنأ -هنع هللا

 . ةلبانحلا دنع

 « سمشلا لاوزب مرحي عيبلا نأ راسي نب ملسمو كاحضلاو قورسم نع يزارلا ركب وبأ ركذو

 الف تقولا لوخدب روضحلا مهيلع بجي ذإ ىلوأ تقولا رابتعاو « ءادنلاب يرهزلاو دهاجم لاق

 نأ يغبني يجورسلا لاقو . ىنعم لاوزلا لبق ءادنلل نكي ملاذهلو « ءادنلا ريخأت مهنع طقسي

 ةالص هيلع توفت ثيحب عماجلا نع اديعب هلزنم ناك اذإ اًضيأ لاوزلا لبق ءارشلاو عيبلا مرحي

 . ةعمحلا

 لوصحل لاوزلا دعب كلذ ناك اذإ) :م لوألا ناذألا يأ :ش ( لوألا وه ربتعملا نأ حصألاو) :م

 يفو «دايز نب قاحسإو يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا رهو لوألا ناذآلاب يآ :ش ( هب مالعإلا

 لاوز دعب ناذألا لوأ ربتعملاو « ربتعم ريغ كلذف لاوزلا لبق نوكي ناذأ لك نأ حصألا « طوسبملا »

 ء «ةيادهلا» ةياور قفاوم هركذ يذلا اذه : تلق . رونلا ىلع وأ ربنملا ىلع ناك ءاوس ٠ سمشلا
 . طوحأو قفوأاذهو

 رئاسك ةالصلا اوماقأ هتبطخ نم مامإلا غرف اذإف يأ :ش ( اوماقآ هتبطخ نم غرف اذإو) :م

 تقو جورخب هكرتي ةعمجلا توف فاخ اذإ ءاشعلا لبق ءادنلا عمس ولو ‹ ةضورفملا تارلصلا
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 . تاولصلا رئاس يف ةعامجلا فالخب ةبوتكملا

 - هللا امهمحر- دمحأو كلام لوقوهو « اندنع زاج هريغ ىلصو دحاو بطح ول : عورف

 ول ‹ حصيال امهدنعو ءاندنع زاج هريغ ىلصو - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا يلوق دحأو

 ولاذكو « ةلبانحلل نيهجولا دحأ يف حصي ال . اؤاسأ دقو ‹ حص ةبطخلا يف مامإلا اوربدتسا

 يف هللا ىلع ىنثأو دمح مث ظعو مث - مالسلا هيلع - يبنلا ىلع ىلص نأب ةبطخلا تاملك سكع

 . مهدنع نيهجولا دحأ

 اذإ ناك هنأ ةفينح يبأ نعو ‹ ةبطخلا دنع مامإلا اولبقتسي نأ موقلل بحتسي «طوسبملا »يفو

 وهو بطخ اذإ مامإلا نالبقتسي سنأو رمع نبا ناكو مامإلا ىلإ ههجو رادأ هناذأ نم نذؤملا غرف

 دمحأو يعفاشلاو ريبج نب ديعسو يروثلاو يعازوألار كلام لاق هبو ءاطعو حيرش لوق
 . عامجإلاكاذهو رذنملا نبا لاق «قاحسإو

 يوونلا لاقو ‹ ماحزلا ةرثكل فوفصلا ةيوست يف جرحلل ةلبقلا نولبقتسي مويلا نكل : تلق

 لصأ ال ةعدب هنإف « هدوعص يف ربنملا جرد ىلع فيسلاب قدلا نم ءابطخلا هلعفي ام ةبطخلا يف هركي

 مهبذک اذکو ‹ مهل ءاعدلاو نيطالسلا يف ةفزاجملااذكو « هسولج لبق ربنملا ىلع ءاعدلا اذكو « هل

 . لداعلا ملاعلا ناطلسلا مهلوق يف

 يف هؤرقي ام ردق اهيف ارقي ال اهريغو «ةفحتلا» ىفو « ةعمجلا ىف دمحلاب ةءارقلا نأ اوعمجأو

 01 رر يبنلاب اًكربت اًنسح ناك 4 نوقفاتلا كءاج اذإ # ةعمجلا يف أرق نإو « هنم لدب اهنأل رهظلا

 يفو . بوجولاو متحلا قيرطب كلذ نأ ةماعلا ماهيإو نآرقلا يقاب نارجهل ةهوركم اهيلع ةبظاوملاو
 وبأ هيقفلا لاقو « سانلا رضي مل اذإ مامإلا نم وندلاو يطختلاب سأب ال ينانيغرملا و « تاعقاولا»

 ةداتق لاقو . كلام لوق وهو اهيف ذخأ اذإ هركيو ءةبطخل ا يف مامإلا ذخأي ملاذإ هب سب ال رفعج -

 دحاوب اهيلإ اطخلا يعفاشلا لاقو « ديعبلا ىلإ مهاطختي : يعازوألا لاقو « هسلجم ىلإ مهاطختي

 نم مهنمو « هعسيف يطختلاب الإ ىلصملا ىلإ ليبسلا دجي ال نأ الإ ريثكلا هركأو هب سأب ال نينثا وأ
 . مهنذإب هحابآ

 وبأ كلذ هركو هوركم ريشكلاو ىذألا نم ليقثلا نأل كلذ نم ءيش زوجي ال رذنملا نبا لاقو

 ناورم فلختسا : لاق « عفار يبأ نب هللا ديبع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع[۸١١١ ]ةجام نبا جرخأ ()

 ىلوألا ةدجسلا يف ةعمجلا ةروس أرقف « ةعمجلا مويةريره وبأ انب ىلصف . ةكم ىلإ ج رخو ةنيدملا ىلع ةريرهابأ

 تأرق كنإ : هل تلقف « فرصنا نيح ةريره ابأ تكردأف . هللا ديبع لاق نوقفانملا كءاجاذإ « ىرخألا يفو

 . ةفوكلا امهب ارقي يلع ناك نيتروسب

 . حيحص هدانسإو « امهب ارقي ةي هللا لوسر تعمس ينإ ةريره وبآ لاقف
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 لضفأ دعابتلا لبق « دعابتلا وأ لضفأ مامإلا نم وندلا يف اوفلتخاو « ءاطعو بيسملا نباو ةريره

 فصلا يف اوفلتخا « لضفأ هنم وندلا نأ حيحصلا يناولحلا لاق « مهل ءاعدلاو ةملظلا عمسي الئل

 نوعني اوناك مهنأل ؛ ةروصقملا يلي ام لوألا فصلا نأ نوري دوعسم نبا باحصأ ناك « لوألا

 يف امأ ةماعلا قح يف لوألا فصلا ةليضف زارتحا كلذ يف ناكف « ةروصقملا لوخد نم ةماعلا

 . هريغو «لمكألا ةنازخ» يف هركذ مامإلا يلي يذلا فصلا نمو « عني الف اننامز

 نب رمع ناكف « ماحزلا نم ضرألا ىلع دوجسلا ىلع ردقي مل نميفاوفلتخا

 لاق هبو « حيحص دانسإب يقهيبلا هاور « هيخأ رهظ ىلع دجسي لوقي -هنع هللا يضر-باطخل ا

 نع كسي يرهزلاو ءاطع لاقو « روث وبأو قاحسإو دمحأو « يعفاشلاو يروثلاو انباحصأ
 بجاو هيخأ رهظ ىلع هدوجس ةيعفاشلا دنعو « زاج هلعف ولاندنعو « دجس اوعفر اذإف « دوجسلا
 . حيحصلا يف

 عفان لاقو «كلذ لعف نإ ةالصلا دسفت كلام لاقو « مهو وهو ةفينح يبأ نع يوونلا هلقنو

 ىلع دجس ولو « دجس ةجرف دجو اذإف «سانلا موقي ىتح رظني ينانيغرملا يفو « ءايإ ٠ ىموي

 ىلع دجس اذه عمو « ةجرف دجو ولاذكو « زجي مل رخآ دجاس لجر رهظ ىلع دجاس لجر رهظ
 . مامإلا غرف ىتح ماحزلا ةرثكب دجسي ملو اهيف مامإلا عم نيعوكر عكر ولو « زجي مل لجر رهظ

 ةيناثلا نع اهاون نإو « اهيضقيو ةيناثلا يغليو ىلوألا ةعكرلل نيتدجس دجسي ةفينح وب لاق
 ةياورلا ىلعو ء انئاملع نع نيتياورلا دحأ ىلع رفعج وبأ لاق ىلوألا ةعكرلل تناكو هتين تلطب

 عكرو دجسي ملو ىلوألا يف مامإلا عم عكر نإ رفعج وبأ لاقو . ةيناثلل ناتدجسلا نوكت ىرخألا
 . ادوجسو اعوكر ىلوألا يضقيو ةمات ةيناثلاف « دجسو ةيناثلا يف هعم

 نيتعكر يلصي اندنعف مامإلا غرف ىتم دوجسلاو عوكرلا نع ةعمجلا يف محز نميف اوفلتخا
 ‹ يعازوألاو يرصبلا نسحجلا لوق وهو هفلحخ مان ولامك « قحألا وهف ةالصلا لوأ كردأ هنأل

 يلصي روث وبأو - هللا همحر- يعفاشلاو يناتسجسلا بويأو ةداتق لاقو « دمحأو يعخنلاو

 . اًعبرأ يلصي نأ يلإ بحأ كلام لاقو .اعبرأ

 رصم يف ةعمجلا زاوج دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع حيحصلا « طوسبملا  ىفو

 رهظألاو ناتياور - هللا همحر - ةفينح يبأ نع «هقفلا عماوج» يفو « رثكأو نيعضوم يف دحاو

 . اتدسف تلهج وآ اعم اتعقو نإو « نييلوألل ةعمجلاف اولعف نإف « نيعضوملا يف زاوجلا مدع هنع

 رمأ امهزاوج يف ءاملعلا فالتخا عم اهب نيتعمجلا ةماقإب ورم لهأ يلتبا ال ؛ةينملا ةينق» يفو

 . اًطايتحا ةعمجلا دعب عبرألا ءادأب [. . . .]

 طوحألا ليقو نسحألاو « هيلع رهظ رخآ ليقو « هموي رهظ يوني ليق « اهتين يف اوفلتخاو
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 هذهب رهظلا يلصي نأ يرايتخا نسحلا لاقو « دعب هلصأ ملو هتقو تكردأ رهظ رخآ تيون لوقي نأ
 ليقو ‹ عبرألا يف ةروسلاو ةحتافلا أرقي ليق « ةءارقلا يف اوفلتحا مث . ةنسلا ةينب اعبرأ يلصي مث ةينلا

 . رهظلاك نييلوألا يف

 غارفلاب ليقو عورشلاب ليقف ٠ دحاو رصم يف اتعمتجا اذإ ربتعي اذإ ا ةعمحلا قبس يف اوفلتخا
 يف امهركذ مالسلاب ليقو مارحإلاب ليق ةلبانحلاو «ةيكلاملا دنعو « حصأ لوألاو « امهب ليقو

 دحاو ناكم يف اوعمتجي نأ ىلإ بدني اتلطب اذإف لاقو « ءاقبلا يبأل «ةيادهلا حرش»و «ةريخذلا»

 هلبق هركي الو ةعمجملا موي لاوزلا دعب هركيو فيعض وهو رهظلا ليقو لاق ةعمجلااولصف

 ريغ نم ةالصلا لبق ةعمجلا موي رفاسي نأ «رداونلا»يفو « هدعبو هلبق هركي ال“ عطقألا حرش»يفو
 ةيكلاملادنعاذكو ةيعفاشلا دنع ةعمجلا موي لاوزلا دعب رفسلا زوجي ال « طوسبملا » يفو « لصف

 . يفارقلل «ةريخذلا» يف هركذ

 وبأ لاق «ناخ يضاق ىواتف» يفو « دجسملا لاؤس يطعي نأ لجرلل لحي ال : عيطم وبأ لاق
 دجسملا يف سلفب قدصت نم ءاملعلا ضعب لاقو « هل رفغي نأ وجرأ دجسملا نم مهجرخأ نم رصن

 ول لاق هنأ بويأ نب فلخ نعو « سلفلا كلذل ةرافك نكي ملانلق « نيعبرأب كلذ دعب قدصت مث

 ليعامسإ نب ركب يبأ نعو « عماجلا دجسملا يف ءالؤه ىلع قدصت نم ةداهش لبقأ ال اًيضاق تنك

 دعب وأ دجسملااولخدت نأ لبق اوقدصت نكلو « هل ةرافك هلثم نيعبس ىلإ جاتحي سلف اذه لاق هنأ

 اًعيش هل ىطعي ال ىلاعت هللا هجول لأس اذإ لئاسلا نأ ينبجعي ي لاق كرابملا نبا نعو . هنم جورخلا

 ردصلا لاقو « ارجز هل يطعي الف ءرقح ام مظع دقف هللا هجوب لأس اذإف ريقح اهعاتمو ايئدلا نأل

 هرمأل لأسي الو اًقاحلإ لأسي الو اباقر ىطختي الو ىلصملا يدي نيب ري ال ناك اذإ لئاسلا نإ ديهشلا

 .٠ رخ ءاطعإلاو لاؤسلاب سأب الف هنم هل دب ال

 سبليو «هدجو نإ اًبيط سيو نهديو لستغي نأ ةعمحلا رضح نمل بحتسي «ىبتجملا» يفو
 داوسلا سبل ىكملا بلاط وبأو ىلازغلا هركو « ضيبلا بايثلا بحتسيو « هل ناك نإ هبايث نسحأ

 حتفلا موي ةكم لخدو . ءادوس ةمامع هيلعو بطخ -مالسلا هيلع- هنال يدروالا امهفلاخو

 موي ءادوس ةمامع - مهنع هللا يضر - رمع نباو بلاط يپا نب يلع ىلعو ١ ءادوس ةمامع هيلعو

 تدقع يتلا ةيارلا نأل مهل اراعش داوسلا سبل سابعلا ونب ثدحأو - هنع هللا یضر - نامثع لتق

 لوسر تيأر : لاق . هيبأ نع ثيرح نب ورمع نب رفعج نع قارولا رواسم نع : لاق ]۱٠١٤[ ةجام نبا هاور (۱)

 . لاحلا لوهجم ورمع نب رفعجو . ءادوس ةمامع هيلعو ربنملا ىلع بطخي ةي هللا

 هيلعو ةكم لخد يب يبنلا نأ : رباج نع ريبزلا يبأ نع ةملس نب دامح انث عيكو نع[ ۲۸۲۲1 ةجام نبا هجرخأ (۲)

 ءادوس ةمامع ٠
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 نيديعلا ةالص باب
 ‹ ةعمحلا ةالص هيلع بج نم لك ىلع نيديعلا ةالص بجو : لاق

 ( ىز اعلا ةالص باب) : م

 نيديعلا باب خسنلا ضعب يفو ‹ ىحضألاو رطفلا نيديعلا ةالص نايب يف باب اذه يأ :ش

 ال ةعمحلا يف طرش اهنإف ةبطخلا ىوس رخآلل طرتشي ام امهدحأل طرتشيو « ةءارقلاب امهيف رهجي

 اهكرتب ةءاسإلا ىلإ بسنت نكل « اهنودب ديعلا ةالص زوجت ديعلا يف ةبحتسم اهنودب ةالصلا زوجت
 داعت الو زاج تمدق ولف « اهنع ديعلا ةبطخ رخؤتو ةالصلا ىلع مدقت ةعمجلا ةبطحخ اضيأو « ةنسلا

 ةالص نإف « فيلكتلا قح ىف ناكرتشيو « ةماقإ الو ناذأ نيديعلا ىف سيل اًضيأو « ةالصلا دعب

 . ةعمحلا ةالص هيلع بجت نم ىلع بجت ديعلا

 ةرثكو « ةضيرفلاب اهسفن يف ةعمجلا هلوق وهو رهاظف ديعلا ىلع ةعمجلا ميدقت هجو امأو

 ءاي واولا تبلق . عوجرلا وهو « ادوع دوعي داع نم قتشم هنأل « دوع ديعلا لصأ مث « اهعوقو
 نم ناكو « دايعأ ىلع عمجيو « تقولاو نزولا نم تاقيملاو نازيملاك اهلبق ام راسكناو  اهنوكسل

 وأ « دحاولا يف اهموزلل ءايلاب عمج نكلو « انركذ امك دوعلا نم هنأل « داوعأ ىلع عمجي نأ هقح

 مهنأل ليقو « امهيف هللا دئاوع ةرثكل نيديع ايمسو « ةبشخلا داوعأ نيبو هنيب قرفلل ءايلاب عمج
 . ىحضألاو رطفلا موي ىلع ةبلاغلا ءامسألا نم وهو « ىرخأ دعب ةرم هيلإ نودوعي

 ةنيدملا لهألو ةنيدملا ةي هللا لوسر مدق لاق -هنع هللا يضر -سنأ ثيدح هيف لصألاو

 امهيف نوبعلت ناموي مكلو مكيلع تمدق -مالسلا هيلع- لاقف ‹ ةيلهاجلا يف امهيف نوبعلي ناموي
 يئاسنلاو دواد وبأ هاور « رطفلا مويو رحنلا مويامهنم ريخ هللا مكلدبأ دقو « ةيلهاجلا يف

 نم ةيناثلا ةنسلا يف رطفلا ديع ايب يبنلا هالص ديع لوأو حيحص ثيدح يوغبلا لاق" يقهيبلاو
 ىنبو ةلبقلا تلوحو نابعش يف ناضمر ةضيرف تلزنو « رطفلا ةاكز ضرفاهيفو « ةرجهلا
 .اهنع هللا يضر- ةمطافب - هنع هللا يضر - يلع جوزتو لاوش يف -اهنع هللا يضر -ةشئاعب

 ديعلا ةالص نأ ىلإ اذهب راش :ش ( ةعمجل ا ةالص هيلع بجت نم لك ىلع نيديعلا ةالص بجتو) :م

 ركذو « طوسبملا» ىف ةياورلا هذه ركذ - هللا همحر - ةفينح ىبأ نع نسحلا هاورامك « ةبجاو

 نع تاياورلا حصأ يف ةبجاو يها ةيبتعلا» يفو « ةعمجلا هيلع بجت نم ىلع بجت اهنآ يخركلا
 ينانيغرملا يفو ةبجاو اهنأ حصألا «طيحملا !يفو « حيحصلا وه « ناخ يضاق لاق انباحصأ

 «عئادبلا» يفو . ةبجاو يه «ديفملا »يفو « ةبجاو اهنأ ينغملا ةينم»و «هقفلا عماوج» يفو «كلذك

 ضرف يه ليق يونزغلا »يفو « ةيافك ضرف يه «ريرضلا ىسوم يبأ رصتخم يفو حيحصلا وه

 . ًاعوفرم . . .سنأ نع ديمح نع (۱۷۹ /۳) ٩ نیدیعلا ةالص يف »يئاسنلاو ]١٠١٤[ دواد وب هوار : حیحص (۱)
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 ةضيرف يناثلاو ةنس لوألاف « دحاو موي يف اعمتجا ناديع « ريغصلا عماجل ا » يفو

 ةنس يه - هللا مهمحر - يعفاشلاو كلام لاقو « قلطأو « ضرف يه ليق «ةيبتعلا»يفو . ةيافك

 اذهو ةعمجلا هيلع بجت نم لك ىلع ديعلا ةالص بجت اًضيأ -هللا همحر - يعفاشلا لاقو « ةدكؤم

 فالح وهو « دحاو جحلا ريغ يف هدنع بجاولاو ضرفلا نأل « نيع ضرف نوكت نأ يضتقي هنم
 الإ ةيافك ضرف اهنإ لاق ادحأ ملعأ ال ةضراعملا يف يبرعلا نبا لاقو « هيف اوملكتاذهلو عامجإلا

 . ةيعفاشلا نم يرخطصإلا

 عماوج)» يف لاقو ««ينغملا» يف هنع ركذ « ةيافك ضرفاهنأ دمحأ بهذم رهاظ : تلق

 نم ىلع - هلوق ‹« يرخطصإلا عم ةفئاط هب لاق نيمرحلا مامإ لاقو « ىليل يبأ نبا لوق وه «هقفلا
 . ةعمحلاك ضيرملاو رفاسملاو دبعلا ىلع بجت ال اهنأ ىلإ ريشم - ةعمحلا هيلع بجت

 سيل انهاهو « ةعمحجلا ماقم رهظلا مايقل هالوم نذإ عم ةعمجلا هيلع بجت نأ يغبني : تلق نإف

 . كلذك

 ةكولمم ريصت ال نذإلاب عفانملا نأل « اضيأ نذإلا عم هيلع بجت ال اهنأ الإ كلذك معن : تلق

 جح نإو « مالسإلا ةجح نم عقيال هنإف « جحلا يف امك « هلبق يهك نذإلا يف لاحلا يقبف « دبعلل

 هكله مل هنأل « زوجي ال هنإف ىلوملا نذإب لاملاب رفكي هنيمب يف ثنح اذإ دبعلا كلذكو « هالوم نذإب

 . نذإلاب

 رفاسملاو ديعلا دبعلا ىلصي نأ زوجي ىتح « ةعمجلل طرتشي ام اهل طرتشي ال ىعفاشلا لاقو

 « فوسخلاو ءاقستسالا ةالص تهبشأف « ةلفان اهنأل ىرقلا لهأو « ءاش ثيح درفنملاو ةأرملاو

 دحاو موي يف اعمتجا ناديع «ريغصلا عماجلا» يفو . انلوقك دمحأ نع ةياور وهو ميدقلا يف لاقو

 ةالص نأ - هللا همحر - «فنصملا» ركذ امل امهنم دحاو كرتي الو ةضيرف ىناثلاو ةنس لوألاف

 . هللا همحر - دمحم دنع ةنس اهنأ ىلع لديل ريغصلا عماج ا ظفلب هب دارأ ةبجاو نيديعلا

 يف) :م روكذملاف « ةنس مأ ةبجاو يه له اهيف بهذملا هبتشا يسخرسلا ةمئألا سمش لاق

 ( ةضيرف يناشلاو ةنس لوألاف دحاو موي يف اعمتجا ناديع) :م لاق هنأل ةنس اهنأ :ش ( ريغصلا عماجلا

 . ةنسلا ىلع صيصنت وهو :ش

 خيش لاقو « ةلالض اهكرتو ىدهاهتماقإ نيدلا ملاعم نماهنكلو ةنس اهنأ رهظألاو لاق

 يتياور نيب ةفلاخم عون هيف عضوم لك يقانغسلا لاقو . ةدكؤم ةنس اهنأ حيحصلاو مالسإلا

 قالطإ يهو ةرهاظ انه هتفلاخمو < «ريغصلا عماجلا» ظفل ديفيو «ريغصلا عماجلاو » يرودقلا

 اذه يف هعبتو « «ريغصلا عماجلا» يف ةنسلا قالطإو يرودقلا ظفل يف ديعلا ةالص ىلع بجاولا

 . كلذك لمكألا مث «ةياردلا» بحاص مالكلا
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 . امهنم دحاوب كرتي الو

 يلصيو لاق اغإو « ةنسلا ىلإ الو بوجولا ىلإ «هرصتخم)» يف يرودقلا ضرحعتي مل : تلق
 ال الإ« ريغصلا عماجلا» ظفل ركذ سيلو حاتتفالا ةريبكت ىلوألا يف ربكي نيتعكر سانلاب مامإلا
 ةعمجلا موي يف ىحضألا موي وأ رطفلا م وي نوك قافتا انهاه نيديعلا عامتجا نم دارملا مث « انركذ
 يف امك كذا يلفت وأ نيرمملا يف امك فورحلاةلعلابإ « ةعمجإا ظفل ىلع ديملا ظفل بلغتو
 ةرافكلاو ةرفغملا دعو نم مهل ام رابتعاب نينمؤملا ديع ةعمحجلا موي نأل وأ « نيرمقلا

 ‹ءةضيرف اهنألف ةعمحلا امأ « ةعمجلاو « ديعلا نم يأ :ش (امهنم دحاوب كرتي الو) :م هلوق
 دهش اذإ هنأب :لاق نم سانلا نمو : مالسإلا رخف لاقو « لالضو ةعدب اهكرت نألف ديعلا امأو
 اي مكنإ ةعمجو ديع موي يف لاق -مالسلا هيلع- هنأ يور امل ىرخألا دوهش همزلي مل امهنم ىلوألا
 . “مج ريلف ءاش نمف نوعمجم اغإو ديعلا يعم مندهش يلاوعلا لهأ

 دق هنإ لاقف بطخ مث ديعلا - هنع هللا يضر - نامشع ىلص « فارشألا»و «ىلحملا» يفو
 نأ بحأ نمو « رظتنيلف ةعمجلا رظتني نأ ةيلاعلا لهآ نم بحأ نمف ناديع اذه مكموي يف عمتجا
 . هل تنذأ دقف عجريلف هلهأ ىلإ عجري

 مهريخو ب هللا لوسر مهل قلطأ انإو « زوجي ال اهكرت ىلع ليلد - نوعمجم اغإو ~ هلوق
 . هب سأب ال عمجل ا ةالص لبق ىرقلا لهأ عجر اذإو « ةنيدلا ىرق دعبأ لهأ اوناك مهنأل ٠ نامثع

 « نيع ضرف ةعمجلا ةالص نأ مولعمو « اهنم دحاو كرتي الو دمحم لاق فيك : تلق نإف
 . كرتت ال نايعألا ضئارفو

 نع ديعلا ةالصل ئزجي هنأ ءاطع نع يور هنإف ءاملعلا ضعب لوق نع هب زرتحا : تلق
 ىرخألا نع امهدحأ ئزجي هنعو - امهنع هللا يضر - ريبزلا ناو يلع نع هلثمو ةعمجلا

 هيلع لوقيالو « روجهم كورتم ديعلا ةالصب الصب رهظلاو ةعمجلا طوقس ربلا دبع نبا لاقو
 يف ديعلا ةالص ريخأت بحتسيو « ةعمجلا هيلع بجي ال نمو ةيدابلا لهأ قح يف كلذ ليوأتو
 . ةعمج لاك اهدسفي اهئانثأ يف تقولا جورخو يحاضألا ليجعتل رحنلا يف اهليجحتو « رطفلا

 ولو « ةبطخلا ىلع ةزانجلاة ةالصو ةزانحلا ةالص ىلع ديعلاة ةالص مدقي «ةينملا ةينق» يفو
 ةينم» يفو « هيلع ء ءاضق ال - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو « امهدنع نيتعكر اهاضق اهدسفأ
 امهيف ربكيال نيتعكر يضقي ريبكلا صفح وبأ لاقو « اةالخ دجي ملو هيلع ء ءاضق ال «يتفغملا

 ديز لأس الجر تعمس لاق ةلمر يبأ نب سايإ نع ةريغملا نع نامشع نع ليئارسإ نع ا ٠١ 1ةجام نبا ةجرخأ(١)

 سابع نبا نع حلاص يبأ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع هجرخأو لوهجم سايإو . هوحن هركذف . . . . مقرأ نبا
 . حيحص هدانسإو هوحن . . . .
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أ نع ةياور وهو بوجولا ىلع لوألاو « ةنسلا ىلع صيصنت اذهو : لاق
 هللا همحر- ةفينح يب

 يبارعألا ثيدح يف ةا هلوق يناثلا هجوو . كرت ريغ نم اهيلع يب يبنلا ةبظاوم :لوألا هجو

 ‹ عوطت نآ الإ ال: لاقف ‹ ؟نهریغ يلع له : لاق هلاؤس بیقع

يسيباركلا لاقو « رابجلا دبع يضاقلاو ةمئألا فرش لاق . ميرحت ةهارك هركي قيتاسرلا يف اهتماقإو
 

 . ادیدش اًبضغ كلذل بضغي ناكو خسف

 ىلع صيصنت) :م خلإ . . ةفينح يبأ دنع هلوق يأ :ش ( اذهو) :م «فنصملا »يأ :ش ( لاق) :م

 - ديعلا ةالص بجتو - هلوق لوألاب دارأ :ش ( بوجولا ىلع لوألاو ) :م اهب حرص هنأل :ش (ةنسلا

 يبآ نع ) :م ةياور بوجولا يأ :ش ( ةياور وهو) :م ديعلا ةالص بوجو ىلع صيصنت لوألا يأ

 . هانركذ امک نسحلا هنع هاور :ش ( - هللا همحر - ةفينح

 نم) :م ديعلا ةالص ىلع يأ :ش ( اهيلع ةي يبنلا ةبظاوم) :م بوجولا يأ :ش ( لوألا هجو) :م

 ةعامجب صتخت ةالص اهنألو « بوجولا ىلع لدي كرت ريغ نم ةي يبنلا ةبظاومو :ش ( كرت ريغ

 . ةعمجلاك ةبجاو تناكف ةبطحخ اهل عضو

 رئاعشلا نم اهنإف تاولصلا رئاس يف ةعامجلاو ةماقإلاو ناذألا هيلع مزلي : تلق نإف
 م اقتو

 . ةنس هنأ عم راهجإلا ليبس ىلع

اهريغل اعبت تعرش ءايشألا هذهو « اهسفنب ةدوصقم تعرش راعش ديعلا ةالص : تلق
 وهو 

 . مالسإلا خيش ركذ اذك < ديعلا ةالص ةجرد نع اهتج رد تطحنناف ‹ ةالصلا

ةرقبلا ]€ مكاده ام ىلع هللا اوربكتل # ىلاعت هلوقب اهبوجو ىلع مالسإلا خيش لدتساو
 : 

 نوكي اغإ ماللاب رمألا ؛ ةيريهظلا دئاوفلا» يفو « بوجولل رمألاو ديعلا ةالص دارا ليق ٥

 باطخلاب « اوحرفتلف كلذبف ةي هللا لوسر ةءارق يف يور نكل « بطاخم اذهو « بئاغلل

لا ىنعمو « اًقنأتسم هنأل < اراجم رمألا نم رابخألا لعج وأ كلذ ىلعاذه لمحيف
 نم بوجو

 رطفلا ةليل ةريبكت دارملا نأ- هنع هللا يضر- سابع نبا نع يور هنأل « لمأت هيفو « اًضيأ رابخألا

 ‹ ديعلا ةالص تاريبكت دارملا ليقو « ميلعتلا ةيآلاب دارلا ليقو . ناضمر لامكإ ىلع هفطع لیلدب

 بجيف رحنلا ديع ةالص دارملا [ ۲ : ةيآلا رثوكلا ]  رحناو كبرل لصف :  یلاعت هلوق يف ليقو

 . رمألاب

يدح يف -مالسلا هيلع -هلوق ) :م ةنس هنوك وهو :ش ( يناثلا هجوو) :م
 هلاؤس بيقع يبارعألا ث

ناي إلا يف ملسمو يراخبلا هجرخأ يبارعألا ثيدح :ش ( عوطت نأ الإ ال : لاقف « نهریغ يلع له
 

أ نم- مالسلا هيلع- يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق هللا ديبع نب ةحلط نع
 عيسي سأرلا رئاث دجن له

قف مالسإلا نع لأسي وه اذإف ةا هللا لوسر نماند یتح لوقیام هقفن الو هتوص يود
 لوسر لا

ل : لاق ؟ نهریغ يلع له هل لاقف « ةليللاو مويلا يف تاولص سمح : ةي هللا
 عوطت نأ الإ ا
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 لبق ناسنإلا معطي نأ رطفلا موي يف بحىتسيو ةنسلاب هبوجول ةنس هتيمستو « حصأ لوألاو

 لستغيو ىلصملا ىلإ جورخلا
 ةاكزلا ةي هللا لوسر هل رکذو عوطت نأ الإ ال لاق ؟هریغ يلع له لاق ناضمر رهش مايصو

 الو اذه ىلع ديزأ ال هللاو لوقي وهو لجرلا ربدأف لاق « عوطت نأ الإ ال لاق « اهريغ يلع له لاق
 . قدص نإ حلفأ : ايب هللا لوسر لاقف ٠ هنم صقنأ

 ءاطلا ديدشتب - عوطت نأ الإ - هلوق . يبارعألا لاؤس بيقع يأ - هلاؤس بيقع < هلوق
 . ءاطلا ىف نيئاتلا دحأ تمغدأف « نيئاتب عوطتت هلصأ نأل ءامهيتلك واولاو

 لوقي نم ًاضيأ هنأ ىلإ اذه راشأو « ديعلا ةالص بوجو لوألاب دارأ :ش ( حص لوألاو) :م
 اذإ لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةنسلاب هبوجول ةنس هتيمستو ) :م بوجولاب
 -هللا همحر- دمحم ةيمست نأ باوجلا ريرقتو « ةنس اهنإ لوقت فيكف ةبجاو ديعلا ةالص تناك
 نم اهيلع- مالسلا هيلع- هتبظاوم يهو ةنسلاب تبثت اهنأ لجأل ةبجاو اهنوك عم ةنس ديعلا ةالص
 ةقيرط اهبوجو يأ ةبجاو ةنساهنأ -هللا همحر - فسوي يبأ نع «طيحملا »يفو < كرت ريغ
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 كلام لاق هبو :ش ( ىلصملا ىلإ جرخي نأ لبق ناسنإلا معطي نآ رطفلا موي يف بحتسيو) :م
 - هنع هللا يضر - سنأ نع -هحيحص- يف يراخبلا ىور ال -هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو
 جرخ ام ليق سنأ لاقو « «تارمت اولكأت ىتح رطفلا موياودغت ال » : لاق لب هللا لوسر نأ
 نوكي نأ دعب رثكأ وأ لقأ وأ اعبس وأ اًسمخ وأ ًاثالث تارت لكأي ىتح رطفلا موي هللا لوسر
 . ودغي ىتح رطفلا موي لکأی ال-هنع هللا يضر- رمع نبا ناکو < راصمألا ءاهقف لوق وهو رتو

 لاقو «يعخنلا نع هلثمو لكأي مل ءاش نإو لكأ ءاش نإ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لاقو
 - سابع نبا نعو « ىلصللا ىلإ جرخي نأ لبق رطفلا موي لكأي نأ ةنسلا نم- هنع هللا يضر- يلع
 موي يف ودغلا لبق لكألاب نورمؤي سالا ناك بيسملا نب ديعس نعو . هيلع بجي- هنع هللا يضر
 . رطفلا

 ءاطع لاق هبو « لستغي نأ رطفلا موي يف بحتسي يأ « ماللا بصنب :ش ( لستغيو) م
 قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلامو « ةداتقو يميتلا ميهاربإو يبعشلاو يعخنلاو ةورعو ةمقلعو
 « «بلطملا ةياهنو» «بذهملا» يف هركذ ةعمحجلاك ةنس هنأ - هللا همحر - يعفاشلا نعو « رذنملا نباو
 ضفخنم ديعلا ناك ال «ةريخذلا يفو . ةعمجلا لسغ نود بولطم نيديعلا لسغ ؛ةنودللا *يفو
 نع هلسغ طحنا فارعألا حئاور راشتتا مدعو ةدوربلا تقو يف وهو بوجولا يف ةحمجلا نع
 . هأزجأ هلبق لعف نإف « رجفلا دعب لستغي ؟رهاوجلا »يفو « اهلسغ

 . ةنس ةراهطلا يفو « اًبحتسم انهاه لاستغالا فنصملا لعج : تلق نإف
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 ناكو ىلصملا ىلإ جرخي نأ لبق رطفلا موي يف معطي ناك يئ هنأ يور امل « بيطتيو كاتسيو

 نسحأ سبليو ةعمحجلا يف امك بيطتلاو لسغلا هيف نسيف عامتجا موي هنألو نيديعلا يف لستغي

 دايعألا يف اهسباي فوص وأ كنف ةبج هل ناك ةَ ىبنلا نأل؛ هبايث

 حيحصلاو ةنس اهضعب يفو « اًبحتسم هلعج اهضعب يفف « خياشملا تارابع تفلتخا : تلق

 . بحتسملا ىلع ةنسلا لامتشال اًبحتسم هامسو « ةنس هنأ

 بيطتلاو كاوسلاو لاستغالا بدن اهلجأل ىتلا ةلعلا نأل « اًضيأ بصنلاب :ش ( كاتسيو) م

 هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع ؛ناسلا »يفو « ديعلا ةالص يف ةعمحجل ا يف

 ( بيطتيو) :م «هل ردق ام بيطلا نم سيو «كاوسلاو ملتحم لك ىلع ةعمحلا موي لسغلا : لاق ايك

 روخبلاك هل نول الو ةحئار هل بيطب بيطتي نأ رطفلا موي يف بحتسي يأ « اًسضيأ بصنلاب :ش

 . هتساجنب لاق نم طلغ دقو « لجرلل لالح كسملاو

 ليلد اذه :ش ( ىلصملا ىلإ جرخي نأ لبق رطفلا موي يف معطي ناك- مالسلا هيلع- هنأ يور امل :م

 نم يراخبلا نع هانيور دقو ‹ ىلصملا ىلإ جرخي نأ لبق معطي نأ رطفلا يف بحتسيو هلوقل

 دقو « تارمت لكأي ىتح رطفلا موي ودغي ال ةي هللا لوسر ناک - هنع هللا يضر - سنا ثیدح

 نبا هاور ‹ لستغیو هلوقل لیلد رخآ ثیدح اذه :ش ( نیديعلا يف لستغي ناکو) :م بيرق نع هانرکذ

 مويو رطفلا موي لستخي ناك ةا هللا لوسر نأ ةبحص هل تناكو « دعس نب هكافلا ثيدح نم ةجام

 اذه ريغ دعس نب هكافل فرعي الو « مايألا هذه يف لسغلاب هلهأ رمأي دعس نب هكافلاو « رحنلا

 رطفلا موي لستغي ةا هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا ثيدح نم اًضيأ ةجام نبا یورو . ثيدحلا

 . '"ىحضألا مويو

 ( ةعمجلا يف امك بيطتلاو لسغلا هيف نسيف ‹ عامتجا موي ) :م ديعلا موي نألو يأ :ش ( هنألو) م

 :م سبلي نأ هل بحتسيو يأ اًصضيأ بصنلاب :ش ( سبليو ) :م ةعمجلا موي يف نس امك يأ :ش

 اهسباي فوص وأ كنف ةبج هل تناك- مالسلا هيلع- هنأل ) :م ًاليسغ وأ ناک ًادیدج :ش ( هبایث نسحأ)

 نب ميهاربإ انربخأ : يعفاشلا قيرط نم يقهيبلا ىور نكل « بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( دايعألا يف

 يف ةربح درب سبلي ناك اب يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج ينربخأ يملسألا دمحم

 رمحأ درب مالسلا هيلع يبنلل ناك : لاق هللا دبع نب رباج ثیدح نم يقهيبلا یورو ‹ دیع لک

 ةرابجو . سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع ميت نب جاجحان سلغمل ا نب ةرابج نع ]۱٠١[ ةجام نبا هاور (۱)

 هكافلا نب ةبقع نب نمحرلا دبع نع يمطخلا رفعج يبأ نع دلاخ نب فسوي نع هجرخأو . نافيعض جاجحو

 . باذک دلاخ نب فسویو . ًاعوفرم . . . دعس نب هکافلا هدج نع دعس نبا

 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج انث دمحم نب ميهاربإ انأبنأ يعفاشلا نع ۲۸١( /۳) يقهيبلا هجرخأ (۲)

 . كورتم يعفاشلا خيش ميهاربإو .اعوفرم . . .هلح

1۰ 



 ةالصلل هبلق غرفتيل ريقفلل ءانغإ رطفلا ةقدص يدؤيو

 . ةعمجلاو نيديعلا ىف هسبلي

 « ةربح درب يف مالكلااذكو « ةفصلاب نوكي نأ زوجيو « ةفاضإلاب - كنف ةبج - هلوق
 ةلمهملا ءاحلا رسكب ةربحلاو « باجنسلا ءارفلا هدلج نم ذختي ناويح « نونلاو ءافلا حتفب كنفلاو

 - رمع نع ةفصلاو « ةفاضإإلاب ةربحو ربح درب لاقيو « ربح عمحلاو « ناي درب ةدحوم ا ءابلا حتفو
 . يشي نطق بوث يف ىحضأ وأ رطفلا موي يف جرخ هنأ - هنع هللا يضر

 ( ريقفلل ءانغإ) :م - معطي نأ - هلوق ىلع اًمطع اًضيأ بصنلاب :ش ( رطفلا ةقدص يدؤيو) :م
 نع ىوريو « « مويلا اذه يف ةلأسملا نع مهونغأ » -مالسلا هيلع- هلوقل « هئانغإ لجأل يأ :ش
 يفو «- مهنع هللا يضر -رمع نبا نع عفان نع يبأ ةياور نم يقهيبلاو ينطقرادلا هاور ٠ بلطلا
 .« مويلا اذه يف فاوطلا نع مهونغأ»: يقهيبلا ةياور

 هللا يضر- رمع نبا ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ىورو
 غرفتيل) :م ةالصلا ىلإ سانلا جورح لبق اهيدؤن نأ رطفلا موي ةي هللا لوسرانرمأ : لاق- امهنع
 ‹ ليصحتلاب هبلق لغتشيو فوطيو لاؤسلاب لغتشي ريقفلا نأل « ديعلا ةالصل يأ :ش ( ةالصلل هبلق
 . ةالصلا لجأل هبلق غرفي كلذ نم اًتيش يطع اذإف

 - رطفلا موي يف - هلوق يهو ءايشأ ةتس بابحتسا انه اهركذ - هللا همحر - «فنصملا» نإ مث

 ؛ اًنيش رشع ىنثا لجرلل رطفلا موي بحتسي «ةينملا ةينق» يفو - ىلصملا ىلإ هجوتيو - هلوق ىلإ
 هابتنالا ةعرس وهو ريكبتلاو متختلاو بيطتلاو ةحابملا بايثلا نسحأ سبلو ‹ كاوسلاو « لسغلا
 ء اهلبق رطفلا ةقدص ءادأو « ةالصلا لبق ولح ىلع راطفإلاو « ىلصملا ىلإ ةعراسملا وهو راكتبالاو

 ىرخأ قيرط نم عوجرلاو « اًيشام ىلصملا ىلإ جورخلاو « هيح دجسم يف ةادسخلا ةالصو
 - ةباحصلا تناكو لاق « ةنس وهو « ديعلا ىلصي ىتح لكألا كرتي هنأ ريغ رطفلاك ىحضألاو
 . اولصي نأ ىلإ عاضرلا نم مهلافطأو لكألا نم مهنايبص نوعني - مهنع هللا يضر

 محل نم هلكأ لوأ نوكي ىتح ىحضألا دعب يحضي نأ دارأ نمل ةنس هذه : مهضعب لاقو
 يهو « ةنس ةنابجلل جورخلا مث « ءاوس هقح يف اهدعبو ةالصلا لبقف حضي مل نم امأف « ةيحضألا
 «ةنسب سيل ليقو ‹ خياشملا ةماع هيلعو « عماجلا دجسملا مهعسي ناك نإو « دلبلا فرط يف ىلصملا
 الك هللا لوسر نأ تبثدق : رذنملا نبا لاقو « لوألا وه حيحصلاو « عماجلا قيضل لعفي اغنإو
 نم مامإلا رمأ هنع موي فعض نإف « كلذ ةنسلاو ىلصملا ىلإ ىحضألا مويو رطفلا موي جرخي ناك
 هنسحتساو -هنع هللا يضر- يلع نع كلذ يور ‹ لضفألا وهو « دجسملا يف مهب يلصي

 جاجحلاو « ًاعوفرم . . . راج نع رفعج يبأ نع جاجحلا نع ثايغ نب صفح نع ( ۲۸١ /۳ ) يقهيبلا هاور ()
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 . روث يبأو -هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو < يعازوألا

 ديعلا يتأي نأ ةنسلا نم :- هنع هللا يضر- رمع نع انركذ ام اًيشام ءيجي نأ بحتسملاو

 ‹« بوكرلا يعخنلا هركو « زيزعلا دبع نب رمع لاق هبو « "رذنملا نباو يذمرتلا هاور اًيشام

 عضاوتلا ىلإ برقآ وهو « انلوقك دمحأو - هللا امهمحر - يعفاشلاو « يروثلا يشملا بحتساو

 يشمل او « نيديعلاو ةعمجلا يف بوكرلاب سأب ال ينانيغرملا يفو « حابم بوكرلاو « ةنسلا ةقفاومو

 كيلإ تجرخ ينإ مهللا : هجورخ دنع لوقي- مالسلا هيلع- ناكو ٠« ةريخذلا »يف هلثمو « لضفأ

 . ليلذلا دبعلا جرخم

 . ىلصملا ىلإ جورخلا دنع ديعلا موي قيرطلا فالتخا لصأ ام : تلق نإف

 « رخآ قيرط يف عجر مث « قيرط يف ديعلا موي ذأ اي هللا لوسر نأ رمع نع يور : تلق

 ناك -مالسلا هيلع- هنآ رباج ثيدح نم يراخبلا ىورو ” مكاحلاو ةجاس نباو دواد وبأ هاور

 . ىرخألا يف عجريو قيرط يف ىحضألاو رطفلا موي ودعي

 . هيف مکحلاام : تلف نإف

 « ةدابعلا نم اًظح رخآلا قيرطلل نوكيل كلذ لعف اغإ هنأ : لوألا « هوجو هيف ركذ : تلق

 . دحاو قيرط يف هل فوقولا ىلع نوردقي اوناك امو « عئارشلا نع نولأسي سانلا نأل : يناثلاو

 نأ نيل : عبارلا . دحاو قيرط يف هل رسيتي الو ههجو ىلإ رظنلا ىنمتي ناك دحاو لك نأ : ثلاثلا

 نأ : سداسلا . رافكلا ديك نع اًررحتو اًطايتحا هلعفي ناك هنأ : سماخلا . راتخم نسح هلك كلذ

 لهآ نيب ةيوستلل : نماثلا . رابغلا لجأل : عباسلا . رمع نبا نع ىوري « ةمحزلا ةرثكل كلذ

 لهآ ةرثك راهظإل : رشاعلا « نيقيرطلا نيكاسم ةقدصلا معتل : عساتلا . هب كربتلا يف نيقيرطلا

 يفف « اهبحاصل دهشي ةبرقلا ناكم نأ كلذ يف ةمكحلا «سينجتلا» يفو . مهراشتناو مالسإلا

 . دوهشلا ةرثك نيقيرطلا فالتخا

 كيرشو فيعض ثراحلاو « هب . . . . يلع نع ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع كيرش نع ]٥۳١[ يذمرتلا هاور )١(

فان نع رمع نع هللا ديبع نع رفعج نب هللا دبع نع (۲۸۱ /۳)يقهيبلا هجرخأو . هنعنع دق قاحسإ وبأو اًضيأ
 ع

 . اًيشام جرخي ىحضألا مويو رطفلا موي ةا هللا لوسر ناك : لاق رمع نبا نع

 . يوقلاب سيلو دانسإلا اذهب الإ رمع نبا ثيدح نم هبتكأ مل : اًیشام هلوقو : لاق مث

نع هجام نبا هاورو «رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع[ ]۱۱١۹۱ دواد وب هاور : حیحص (۲)
 نب هللا دیبع 

 . ناثيدح امهلعل . رمع نبا نع عفان نع رمع

 . ةريره يب نع يقرزلا ثراحلا نب ديعس نع ناميلس نب حيلف نع ۱۳١٠1] ةجام نبا هجرخأو
 حيلفو . اعوفرم . .

 . فيعض
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 ارابتعا امهدنع ربكيو ىلصملا قيرط ىف -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ربكي الو ىلصملا ىلإ هجوتيو

 ءافخإلا ءانثلا ىف لصألا نأ هلو ٠ ىحضألاب

 ىلصم ىلإ ديعلا ةالص ديري نم هجوتي يأ بصنلاب ال عفرلاب :ش ( ىلصملا ىلإ هجوتيو) :م
 ربكي الو ينعي « لاحلل نوكت نأ زوجيو « فطعلل واولا نوكت نأ زوجي :ش ( ربكي الو) :م ديحلا
 ريخ ريبكتلا نأل « رهج اب انديق اغإ :ش ( ىلصملا قيرط يف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع) :م ارهج
 اًرهاج ةالصلا ىلإ ودغي هنأ يواحطلا ركذو « ءافخإإلا ةفصب هزاوج يف فالخ ال ‹ عوضوم

 . فالخلا ركذي ملو « نيديعلا يف ريبكتلاب

 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىكحيو «٠ يواحطلا رصتخم» حرش يف يزارلا ركب وبأ لاقو
 يف فالخلا بتكلا ةماع يفو رهنلا ءارو اب انخياشم هيلعو « رطفلا نود ىحضألا يف ربكي هنآ

 يبأ دنع هب ارهج يأ - ربكيالو - هلوق ىنعمو « ريبكتلا سفن يف ال ىلصملا قيرط يف ةيرهجلا
 يبأ نع ىلعملا ةياور وهو « مايألا رئاس يف امك ارس هب يتأيو « انركذ امك - هللا همحر - ةفينح

 .ينانيغرملا هركذ -هللا همحر - فسوي

 ةياور يفو « ىلصملا ىلإ ىهتنا اذإ ريبكتلا عطقي هنإ مث يواحطلا لاق املثم يباجيبسألا لاقو
 . «طيحملا» يف هركذ « ديعلا ةالص مامإلا حتتفي مل ام اهعطقي ال

 ىتح نوربكي ينزملا لاقف « ريبكتلا اذه عاطقنا يف -هللا همحر - يعفاشلا باحصأ فلتخاو
 ىتح ميدقلا يف - هللا همحر - يعفاشلا نعو < ةالصلا حتتفي ىتح يطيوبلا لاقو « مامإلا جرخي
 يضر- رمع نبا ناكو . اًعامجإ قيرطلا يف هب رهجيو « ىحضألا يف هلثمو « ةالصلا نم فرصني
 هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يورو « نيديعلا يف ريبكتلاب هتوص عفري -امهنع هللا

 .- هنع هللا يضر - يلهابلا ةمامأ يبأو - هنع

 رطفلا ديع يف دمحمو - هللا همحر - فسوي يبأ دنع ارهج ربكي يأ :ش ( امهدنع ربكيو) :م
 لاق هبو «فالخ الب ارهج هيف ربكي هنإف « ىحضألا ديع ىلع اًسايق يأ :ش ( ىحضألاب ارابتعا) :م
 دامحو مكحلاو « نامثشع نب نابأو زيزعلا دبع نباو « ىليل يبأ نباو ريبج نب ديعسو ٠ يعخنلا
 هلوقباوجتحاو «- مهنع هللا يضر- روث وبأو قاحسإودمحمو يعفاشلاو كلامو

 هللا يضر - سابع نبا لاقو [ ٠۸١ ةيآلا ةرقبلا ]€ مكاده ام ىلع هللااوربكتلو : ىلاعت

 ةدعلا لامكإب دارملاو  ةدعلا اولمكتلو # : هلوق ىلع هفطع ليلدب رطفلا ديع يف درو اذه -امهنع

 . ناضمر موص لامكإ

 هلوقل :ش ( ءافخإلا ءانثلا يف لصألا نأ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأل يأ :ش ( هلو) :م
 -هلوقو « ۲٠١[ : فارعألا ]4 لوقلا نم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت كسفن يف كبر ركذاو# : ىلاعت

 : لب لاقو ءايرلا نم دعبأو « عوطتلاو بدألا نم برق هنألو ٠ يفخلا ركذلا ريخ - مالسلا هيلع

۳ 



 ةالص لبق ىلصملا يف لفنتي الو رطفلا موي كلذك الو ريبكت موي هنأل ىحضألا يف هب درو عرشلاو

 ديعلا

 هللا يضر- سابع نبا نع رذنملا نبا ركذو «ابتاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ « يفخلاركذلا ريخ»

 . مكاحلا ريبكت كاذ : لاق كلذ نع « يعخنلا لئس «يواحلا»

 نأ يغبني ال هنأ اندنع يذلاو : رفعج وبأ لاقو « ربكي هنأ اًقنآ هنع رم ام فالح اذه : تلق

 . ذخأن هبو لاقو ‹« تاريخا يف مهتبغر ةلقل كلذ نم ةماعلا عني

 :م ىحضألا ديع يف يأ :ش ( ىحضألا يف) :م ريبكتلاب رهجلاب يأ :ش ( هب درو عرشلاو) م

 مايأ يف هللا اوركذاو *: ىلاعت هلوقل :ش ( ريبكت موي) :م ىحضألا ديع نأل يأ :ش ( هنأل)

 موي كلذك الو ) :م مايألا هذه يف ريبكتلا هب دارملا ريسفتلا ىف ءاج ۲٠١( : ةرقبلا) € تادودعم

 ناكرأ نم نكرب صتخا ىحضألا ديع نأل اًضيأ هانعم يف سيلو « عرشلا هب دري مل هنأل :ش ( رطفلا

 . كلذ لاوش يف سيلو « جحلا لاعفأ تقو ىلع اًملع عرش ريبكتلاو « جحل ا

 : ةرقبلا) #ةدعلااولمكتلو # : لاق ىلاعت هللا نإف « هب دري مل عرشلا نأ ملسن ال : تلق نإف

(1A0هيف هلاق ام- هنع هللا یضر -سابع نبا نع انرکذ دقو »  

 هللااوربكو « ديعلا ةالص اولص ىنعملاو « ديعلا ةالص ىف ريبكتلا ةيآلا ىف ام دارملا : تلق

 . اهيف

 موي جرخي ناک ةا هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر -رمع نبا نع عفان یور : تلق نإف
 )0 > ٤

 . يقهيبلاو مكاحلا هاور ‹ ىلصملا يتآي ىتح ريبكتلاب هتوص اعفار ىحضألا مويو رطفلا

 ‹ هعفر يقهيبلا ححصو ٤ اًضيأ ثيدحلا كورتم وهو دمحم نب ديلولا هدانسإ يف : تلق

 . اًقوقوم ًاضيأ - هللا همحر - يعفاشلا هاورو

 ءازإب الإ نسي ال مايألا هذه ريغ يف اًرهج ريبكتلا : انخياشم لاق يزارلا ركب وبآ لاق : عورف

 ربكيو لزاونلا عمج يفو < اهلك فواخملاو قيرحلا يف اذكو ليقو « هلاتيعم صوصللاو ودعلا

 . ةيبلتلاك ايداو طبه وأ اًعمج ىقلاملك

 ةالص لبق يأ « ديعلا لبق خسنلا ضعب يفو :ش ( ديعلا ةالص لبق ىلصملا يف لفنتي الو) :م

 ءاش نإو ‹ لصألا يف دمحم ركذاذك ةالص نيديعلا ةالص لبق سيل < «ةريخذلا» يفو « ديعلا

 . اًعوفرم. . . رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع (۲۷۹ /۳) يقهيبلا هاور (۱)

 دبع نع ملاس ينربخأ يرهزلا نع دمحم نب ديلولا انث ءاطع نب دمحم نب ىسوم نع هاورو . فيعض هللا دبعو

 . فيعض ديلولاو ثيدحلا ركنم دمحم نب ىسومو « ًاعوفرم . . . رمع نب هللا
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 ةصاخ ىلصملا يف ةهاركلا ليق مث « ةالصلا ىلع هصرح عم كلذ لعفي مل يب يبنلا نأل
 ا ج

 « هركت اهنأ ال ةنونسم ةالص اهلبق سيل هانعم يزارلا ركب وبأ لاقو . ةبطخلا نم غارفلا دعب عوطت
 ةالص لبق لفنتلا ىلصملا رضح نمل هركي لاق ثيح ديعلا لبق ةهاركلا ىلع صن يخركلا نأ الإ
 . ديعلا

 يف وأ ةنابحجلا يف عوطت هنأ ركذي ملو ةبطخلا نم « غارفلا دعب عوطت ءاش نإ ديرجتلا» يفو
 لتاقم نب دمحم ناكو « هلزنم يف هلعفيلف كلذ لعفي نأ دارأ ولف « ةنسلا هبشي هنأل لاق هنإف هتيب

 ةماعو . ةنابحلا يف هركي انإو « ىلصملا ىلإ جورخلا لبق ىحضلا ةالصب سأب ال : لوقي يزارلا
 -مهنع هللا يضر- ىفوأ يبأ نباو رباجو دوعسم نباو يلع نعو « اًقلطم ةهاركلا ىلع خياشملا

 مساقلاو كاحضلاو يبعشلاو قورسمو رمع نبا لوق وهو « اهدعب الو اهلبق اهنوري ال اوناك مهنأ
 - يعفاشلاو ةورعو نسحلاو سنأ لاقو . دمحأو كلامو جيرج نباو رمعمو يرهزلاو ملاسو
 . مامإلاريغ يف - هللا همحر - يعفاشلا نعو « اهدعبو اهلبق يلصي - هللا مهمحر

 ‹ دوسألاو « ةمقلع لاق هبو اهدعب يلصيو اهلبق يلصي ال : يودزبلا دوعسم وبأ لاقو
 لفنتي ال ةيكلاملل «رهاوجلا» يفو « ىليل يبأ نباو يعازوألاو ٠ يعخنلاو «يروثلاو « دهاجمو
 دنعو ‹ عامجإلاب دودرم وهو « يكلاملا بيبح نبا نع كلذ يكح « مويلا اذه يف اهدعب الو اهلبق

 نوعوطتي ال ةفوكلا لهأ دمحأ لاق« ىنغملا» يفو « اهدعب لفنتيو دجسملا يف اهلبق لفنتي ال بهش

 ا . اهدعب الو اهلبق

 لصي مل ايب يبنلا نأل يأ :ش ( ةالصلا ىلع هصرح عم كلذ لعفي مل -مالسلا هيلع -هنأل) :م
 نبا نع ريبج نب ديعس نع ةتسلا ةمئألا ىور دقو « ةالصلا لعف ىلع هصرح عم ديعلا لبق
 .اهدعب الو اهلبق لصي ملو ديعلا مهب ىلصف جرح ةي يبنلا نأ -امهنع هللا يضر -سابع

 هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع ثيدح نم «هننس» يف ةجام نبا یورو
 . نيتعكر ىلص هلزنم ىلإ عجر اذإف « ًائيش ديعلا لبق يلصي ال ةي هللا لوسر ناك : لاق -هنع

 ةصاحخ هلوقب راشأو «يزارلا لتاقم نب دمحم هلئاق :ش ( ةصاخ ىلصملا يف ةهاركلا ليق مث) :م
 اًماوقأ ىلصملا يف ىأر هنأ - هنع هللا يضر - يلع نع ىورو « ىلصملا ريغ يف هركي ال هنأ ىلإ

 الأ هل ليقف ؟ ةَ هللا لوسر دهع ىلع اهفرعن نكن مل ةالصلا هذه ام لاقف « مامإلا لبق نولصي

 اذإ دبع ىهني يذلا تيأرأ : مهقح يف ىلاعت هللا لاق يذلا نم نوكأ نأ هركأ لاقف ؟ مهاهنت

 هللا يضر - يلع لاق « ةالصلا ىلع ادبع بذعي ال هللا نأ ملعأ ينإ مهنم دحاو لاقو € ىلص
 نم لاحلا ىلع بوصنم ةصاخ : هلوق « ةا هللا لوسر ةفلاخم ىلع بيثي ال هللا نأ ملعأ انأ - هنع

 . ةماع يف مالكلا كلذكو « ليق هيف لماعلاو «ةهاركلا



 ىلإ اهتقو لخد سمشلا عافتراب ةالصلا تلح اذإو « هلعفي مل ٍةيَي هنأل ؛ ةماع هريغ يفو هيف ليقو

 حمر دیق ىلع سمشلاو ديعلا يلصي ناك يي يبنلا نأل ؛ اهتقو جرخ سمشلا تلاز اذإف « لاوزلا

 ‹ نیحمر وأ

 ةماع لوق وهو ‹ ىلصملا ريغو ىلصملا يف ةهاركلا ليق يأ :ش ( ةماع هريغ يفو هيف ليقو) :م
 نأ بحأ نإ «ءاهقفلا داز» يفو « اعبرأ ىلص اهدعب يلصي نأ دارأ اذإ مث « ركذامك « خياشملا

 ‹ هلزنم ىلإ عوجرلا دعب اعبرأ يلصي نأ بحتسملا اولاق انخياشم نأ الإ ء اعبرأ ىلص اهدعب يلصي
 ةنابجلا يف عوطتلا زاوج ناخ يضاق «ىواتف» يف ركذ نكلو « ةثراوتم ا ةنسلا وه هنأ ناظ نظي اليك

 يف زاوجلا قلطأ كلذكو « بابحتسالا مدع ركذ ريغ نم ديعلا ةالص دعب ناك اذإ ةهارك ريغب

 . هب سأب الف ةبطخلا نم غارفلا دعب لعف ول امأ : لاقف « «ةفحتلا»

 ةالص لبق ىلصملا يف لصي مل يأ « ةالصلا لعفي مل يأ :ش ( هلعفي مل- مالسلا هيلع-هنأل) :م

 ‹ ىوتفلا هيلعو يجلاولولاو يدركلا ىواتف يفو « ةهاركلا ليلد هلعف مدعو «اهدعب الو ديعلا

 لصي ملو نيتعكر ىلصف ىحضألا موي جرخ هنآ- مالسلا هيلع- يبنلا نع« نيحيحصلا» يفو

 . رطفلا مويو : دواد وبأ لاقو « امهدعب الو « امهلبق

 عافترا لبق ةالصلا نأل « لولحلا نم ال لحلا نم يقانغسلا لاق :ش ( ةالصلا تلح اذإو) :م

 لاقو « ثيدحلا . . . ةا هللا لوسر اناهن تاقوأ ثالث ثيدحلا يف ءاج امك اًمارح تناك سمشلا

 لبق نأل « لحلا نم نوكي نأ لمتحيو « بوجولا ينعي لولحلا نم نوكي نأ لمتحي : ةعيرشلا جات

 . ةالصلا لحت ال سمشلا عافترا

 ءاهضاضيبا دنع اهعافترا :ش ( سمشلا عافتراب) :م ىفخي ال ام ىلع هلاق ام باوصلا : تلق

 “عيبانيلا» يفو . اهلوزن نيح اهتقو رخآو « سمشلا ضيبت نيح اهتقو لوأ نأ «طيحملا» يف ركذو

 تعفترااذإ كلذو ةالصلل حابملاب تقولا لح اذإ هب ديري سمشلا عافتراب ةالصلا تيلص اذإف

 . ملعلا لهأ رثكأو - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو « تضيباو سمشلا

 :م حمر ردق اهريخأت بحتسيو « سمشلا عولط اهتقو لوأ - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 . ءامسلا دبك نع سمشلا لاوز ىلإ يأ :ش ( لاوزلا ىلإ اهتقو لخد)

 وآ حمر ديق ىلع سمشلاو ديعلا يلصي ناك ةي يبنلا نأل ؛اهتقو جرخ سمشلا تلاز اذإو) :م

 نب طبس نيدلا سمش لاق :يجورسلا لاقو « بيرغ ثيدح اذه : يعليزلا لاق :ش ( نيبسمر

 . هيلع قفتم : يزوجلا

 « يبحرلا ريمخ نب ديزي انث ناوفص انث « ةريغملا وبأ انث لبنح نب دمحأ انث دواد وبأ ىورو

 ءاطبإ ركنأف ىحضأ وأ رطف ديع موي يف سانلا عم ةي يبنلا بحاص رسب نب هللا دبع جرح : لاق

 ةالص يأ حيبستلا زاوج تقو يأ « حيبستلا نيح كلذو « هذه انتعاس انغرف دق انك انإ لاقو مامإلا
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 نيتعكر سانلاب مامإلا يلصيو ‹ دغلا نم ىلصملا ىلإ جورخل اب رم لاوزلا دعب لالهلاب اودهش الو

 « اهب عكري ةريبكت ربكيو ةروسو ةحتافلا أرقي مث « اهدعب اًنالثو حاتتفالل ىلوألا يف ربكي

 ديق امهنيب لاقي « ءايلا نوكسو فاقلا رسكب حمر ديق ىلع : هلوق ”٠ ىحضلا ةالص يهو ةعمجلا

 . هرذق يأ « حمر داقو حمر

 تقو جورخ ليلد اذه :ش ( دغلا نم ىلصملا ىلإ جورخلاب رمأ لاوزلا دعب لالهلاب اودهش املو) :م

 ةداهش دعب دغلا نم ىلصملا ىلإ جورخل اب رمأ -مالسلا هيلع- هنأ هنايب « سمشلا لاوزب ديعلا ةالص

 رذعلا نودب اهريخأت زوجي ال ذإ « ىنعم ريخأتلل نكي مل لاوزلا دعب ءادألا زاج ولو « دوهشلا

 عجري - اودهش - يف ريمضلاو تقولا جرخ هنأ ىوس ريخأتلا زوجي انهاه رذع الو « يوامسلا

 ناضمر نم نيثالثلل لمكملا مويلا يف لالهلا ةيؤرب اودهشو إي يبنلا ىلإ اوءاج نيذلا بكرلا ىلإ
 نآلا هانركذ ام رخآ ىلإ . . دغلا نم جورخلاب -مالسلا هيلع- رمأ كلذ دنعف « لاوزلا دعب

 رشب يبأ ثيدح نم ةجام نبال ظفللاو ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ام ثيدحلا لصأو

 هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم يتمومع ينثدح : سنأ نب ريمع يبأ نع ةيشحو نب رفعج

 دنعاودهشف راهنلا رخآ نم بكر ءاجف « اًمايص انحبصأف « لاوش لاله انيلع يمغأ :اولاق ايي

 ىلإ اوجرخي نأو اورطفي نأ ةا هللا لوسر رمأف « سمألاب لالهلا اوأر مهنأ ةي هللا لوسر

 يبأ ظفلو « نسح هدانسإ : لاقو « «هننس» يف ينطقرادلا هاور ةظفللا هذهبو « دغلا نم مهديع

 اورطفي نأ مهرمأف سمألاب لالهلا اوأر مهنأ نودهشي ةا يبنلا ىلإ اوءاج اًبكر نأ يئاسنلاو دواد

 . °" هالصم ىلإ اودي اوحبصأ اذإو

 ربكي) :م نيتعكر سانلاب ديعلا ةالص مامإلا يلصي يأ :ش ( نيتعكر ساتنلاب مامإلا يلصيو) :م
 :م مارحإلا ةريبكت يهو « حاتتفالا لجأل ىلوألا ةعكرلا يف ربكي يأ :ش ( حاتتفالل ىلوألا يف

 عفریو ذوعتلاو ءانثلا دعب نكلو « حاتتفالا ةريبكت دعب تاريبكت ثالث ربكي يأ :ش ( اهدعب اًتالثو)

 . ةريبكت لک يف هيدي

 ةروسو) :م باتكلا ةحتاف أرقي ثالثلا تاريبكتلا نم غارفلا دعب يأ :ش ( ةحنافلا ارقي مث ) :م

 يأ:ش ( ةريبكت ربكيو ) :م ةريصق تايآ ثالث وأ ةليوط ةيآ وأ ةحتافلا عم ةروس ًأرقيو يأ :ش ( اهعم

 يأ :ش ( اهب عكري) :م هلوق ىنعم وهو عوكرلا لجأل ةدحاو ةريبكت ربكي ةءارقلا نم غارفلا دعب

 تاريبكتلا نوكتف - ةريبكت - هلوقل ةفص اهنأل « بصنلا لحم ىف ةلمجلا هذهو ةريبكتلا هذهب

 عوكر لا ةريبكتو حاتتفالا تاريبكت عمو « ةءارقلا لبق تاريبكت ثالث ةعكرلا هذه يف دئاوزلا

 . نح هداتسإو [۱۱۴۵] دواد وبآ اور (۱)
 رشب يأ نع ۱۷١( /۲) ينطقرادلاو ]۱١٥۳[ هجام نباو « ]۱٤۱٩[ يئاسنلاو « [۷١٠۱]دواد وبأ هاور (۲)

 . ل هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم ىتمومع ينثدح سنأ نب ريمع يبأ نع ةيشحو يبأ نب رفعج
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 نبا لوق اذهو « اهب عكري ةعبار ربكيو اهدعب اًنالث ربكي مث «ةءارقلاب ةيناثلا ةعكرلا يف ئدتبي مث

 ىلوألا يف ربكي : -هنع هللا يضر- سابع نبا لاقو . انبهذم وهو -هنع هللا يضر- دوعسم

 (اهدعب اًتالث ربكي مث) :م تاولصلا رئاس يف امك :ش ( ةءارقلاب ةيناثلا ةعكرلا يف ئدتبي م) :م

 دعب ةعبار ةريبكت ربكي يأ :ش ( ةعبارلا ربكيو) :م ةالصلا دعب تاريبكت ثالث ربكي مث يأ :ش
 يف ةعبارلا ةريبكتلا هذهب يأ :ش ( اهب عكري) :م هلوق ىنعم وهو « عوكرلا لجأل ثالثلا تاريبكتلا

 عفري الو دئاوز تاريبكت تس ةلمجلاف « ىلوألا يف امك تاريبكت ثالث دئاوزلا ًضيأ ةيناثلا ةعكرلا

 . عوكرلا ريبكت يف هيدي
 ةيفيكلاب انركذ يذلا اذهو يأ :ش ( -هنع هللا يضر- «دوعسم نب هللا دبع لوق اذهو ) :م

 نب ةبقعو ناميلا نب ةفيذحو يرعشألا ىسوم وبأ لاق هلوقبو « دوعسم نب هللا دبع لوق ةروكذملا

 ءاملعو يروثلاو نيريس نب دمحمو « يرصبلا نسحلاو « يردبلا دوعسم وبأو ريبزلا نباو رماع

 نبا لوق وهو . - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ةياور وهو دمحأ نع ةياور وهو « ةفوكلا
 : لاق قورسم نع يبعشلا نع دلاجم انآ ميشه انث «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور اذه« دوعسم

 يف سمخ تاريبكت عست نيديعلا يف ريبكتلا انملعي - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع ناك

 دئاوزلا تاريبكتلاو حاتتفالا ةريبكت ىلوألا يف نيتءارقلا نيب يلاويو ةرخآلا يف عبرأو ىلوألا

 . عوكرلا ةريبكتو دئاوزلا ثالثلا تاريبكتلا ؛ ةريخألا ةعكرلا يف عبرألاو عوكرلا ةريبكتو

 يب نب دامح نع - هللا همحر - ةفينح وبأ انأ راثآلا» باتك يف نسحلا نب دمحم ىورو

 دجسم يف ادعاق ناك هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نع يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس

 وهو طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا هيلع جرخف يرعشألا ىسوم وبأو ناميلا نب ةفيذح هعمو ةفوكلا

 هرمأف « نمحرلا دبع ابأ اي هربخأ : لاقف ؟ عنصأ فيكف مكديع دغ نإ : لاقف « ذئموي ةفوكلا ريمأ

 نو اعبرأ ةيناثلا يفو اًسمخ ىلوألا يف ربكي نأو ةماقإ الو ناذأ ريغب يلصي نأ ريبزلا نب هللا دبع

 . هتلحار ىلع ةالصلا دعب بطخي نأو نيتءارقلا نيب ىلاوي

 ةباحصلا نم ةعامج بهذم وهو « انبهذم دوعسم نبا لوق يأ :ش ( انبهذم وهو) :م

 . اًقنآ هانرکذ ام ىلع نیعباتلاو

 ةعكرلا يف ربكي يأ :ش ( حاتتفالل ىلوألا يف ربكي :-هنع هللا يضر -سابع نبا لاقو) :م

 ىرخأ تاريبكت سمخ ربكي يأ ( اهدعب ًاسمخو )مارحإلا ةريبكت يهو « حاتتفالا لجأل ىلوألا

 ) :م تاريبكت سمخ ةيناثلا ةعكرلا يف ربكي يأ :ش ( اًسمخ ربكي ةيناثلا يفو ) :م حاتتفالا ةريبكت دعب

 . نآرقلا ةءارق يف عرشي سمخلا تاريبكتلا دعب يأ :ش ( أرقي مث
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 . اعبرأ ربكي ةياور يفو

 حاتتفالا ةريبكت ناتنشلاو « ةسمخ دئاوزلا ىلوألا يف ةعبس « تاريبكت رشع ةثالث ةلمحجلا نوكتف

 ‹ ةرشع ثالث ةلمجلاف « ةيلصأ ةدحاو « دئاوز تاريبكت سمخ ةيناثلا ةعكرلا يفو « عوكرلاو

 - امهنع هللا يضر- سابع ¿ نباو « دوعسم نبا لوق نيب فالخلاف « دئاوز رشعو تایلصأ ثالث

 نبا دنعو « تس : دوعسم نبا دنعف « دئاوزلا تاريبكتلا ددع يف :امهدحأ « نيعضوم يف

 - سابع نبا دنعو « ةءارقلا دعب دوعسم نبا دنع دئاوزلا تاريبكتلا نأ :رخآلاو « رشع : سابع

 . اهلبق :- هنع هللا ىضر

 انث نوراه نب ديزي انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا اهاور ‹« سابع نبا نع ةياورلا هذهو

 ‹ ةريبكت ةرشع يتنث ديع يف ربك - هنع هللا يضر - سابع نبا نأ رامع يبأ نب رامع نع ديمح

 . ةيناثلا ىف اًسمخو ىلوألا ىف اعبس

 هنأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ىرخأ ةياور يف يأ :ش ( اًعبرأ ربكي ةياور يفو) :م

 يهو ىلوألا يف عبس اهنم « ةريبكت ةرشع يتنثا ةلمحجلا نوكتف ةيناثلا ةعكرلا يف تاريبكت عبرأ ربكي

 ةدحاوو دئاوز ىرخألا ةعكرلا يف عبرأو عوكرلا ةريبكتو دئاوزلا اهدعب سمخو « مارحإلا ةريبكت

 . ةرشع ىتنث ةلمحلاف « ةيلصأ

 كلذ ىوريو اًعست اعست نيديعلا يف ربكي ىرخأ ةياور يف -هنع هللا يضر -سابع نبا نعو

 ثالث رطفلا ديع يفربكي هنأ اًضيأ سابع نبا نعو «يعخنلاو بيسملا نب ديعسو سنأو ةريغملا نع

 ةريبكت نهنمةيناثلا يف تسو « عوكرلا ةريبكتو حاتتفالا ةريبكت نهنم ىلوألا يف عبس «ةريبكت ةرشع

 مريو رطفلا موي عست هنأ ىرخأ ةياور يف ًضيأ سابع نبا نعو « اهدعب ةدحاوو ةءارقلا لبق عوكرلا

 . ةرشع ثالثو ةرشع ىدحإو « ىحضألا

 دبع نع دادحلا دلاخ وبأ ميشه انثدح ‹ «هفنصم)» ىف ةبيش ىبأ نبا هاور انبهذمك اضيأ هنعو

 يف اعبرأو ىلوألا يف اًسسمحخ « تاريبكت عست ربكف ديع موي سابع نبا ىلص : لاق ثراحلا نب هللا

 نب ةريغملا لقنو : هيف دازو «هفنصم)» يف اًضيأ قازرلا دبع هاورو « نيتءارقلا نيب ىلاوو ةرخآلا

 . كلذ لثم ةبعش

 : ىرخأ لئاسم انه اهو

 بهذم وهو « ريبكتلا دعب امهيفًأرقيو اًسمح ةيناثلا يفو اتس ىلوألا يف ربكي : ىلوألا

 . هلوق رهاظ يف «دمحأو روث يبأو كلامو يعازوألاو يرهزلا

 نسحلا هلاق « عوكرلا يتريبكت ىوس اًنالث ةيناثلا يفو اًسمحخ ىلوألا يف ربكي : ةيناثلا
 . يرصبلا



 ىوس « ةءارقلا دعب اًنالث ةيناشلا يفو « ةالصلا ةريبكت ريغ اًعبرأ ىلوألا يف ربكي : ةثلاثلا

 . - هنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج بهذم وهو « عوكرلا ةريبكت

 يف ربكي مث ةءارقلا دعب ةيناثلا يف أرقي مث حاتتفالا ةريبكت ىوس ىلوألا يف ًاثالث ربكي : ةعبارلا

 . يرصبلا نسحلا نع ةياور وهو عوكرلا

 مث أرقي مث حاتتفالا ةريبكت رطفلا يف ربكي نأ يهو « ىحضألاو رطفلا نيب ةقرفتلا : ةسماخلا

 ىلع ةءارقلا مدقتو نهرخآب عكري مثاسمخ ربكي مثآرقيف موقي مث نهرخآب عكري اسمخ ربكي
 عكري نيتنث ربكي مثأرقي مث « حاتتفالا ةريبكت ريغ اًسمحخ ربكي ىحضألا يفو « تاريبكتلا

 يضر - بلاط يبأ نب يلع بهذم وهو « امهادحإب عكري نيتنث ربكي مث أرقيف موقي مث امهادحإب
 . ينج نباو هللا دبع نب كيرش لاق هبو - هنع هللا

 ثالث اعمج ىحضألاو رطفلا يف ةريبكت ةرشع ىدحإ ربكي ةياور يف اًضيأ يلع نع : ةسداسلا

 . ىرخألا يف ناتنثاو ىلوألا يف ثالث دئاوز نامثو تايلصأ

 بهذم وهو « انباحصأ لوقك رطفلا يفو ةيناثلا يف اذكو « أرقي مث نيتريبكت ربكي : ةنماثلا

 . دمحأ نب ییحي

 . ةفينح يبأ خيش « ناميلس يبأ نب دامح بهذم وهو « تقؤم ءيش هيف سيل : ةعساتلا

 . فسوي يبأ نع ةياورو « ىليل يبأ نبا بهذم وهو ءاش تاريبكتلا هذه يأب ذخأي : ةرشاعلا

 يف ةدئاز ةريبكت ةرشع اتنثاو تايلصأ ثالث « ةريبكت ةرشع سمخ ربكي : ةرشع ةيداحلا

 .- هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ بهذم وهو اهنم تس «ةعكر

 ةرشع ثالثو « تايلصأ ثالث « ةريبكت ةرشع تس ربكي اًضيأ ركب ىبأ نع : ةرشع ةيناثلا

 . ةيناثلا يف تسو ىلوألا يف عبس « دئاوز

 رشع ةينامث ةلمحلا ريصتف تاياور تس - امهنع هللا ىضر- سابع نبا نع انركذ دقو

 لوسر هلعف كلذ لك نأ ىلع لومحم فالتخالا مث« ًالوق رشع ةعست انباحصأ لوق عمو ءًالوق

 نمدحاو لك نأ ىلع لمح هيلع لدي ملال سايقلا نأل « ةفلتخللا لاوحألا يف ايي هللا

 نع هلوق ىور نیعباتلا نم دحاو لكو ةي هللا لوسر نع هلوق یور - مهنع هللا يضر-ةباحصلا

 نوک وه : لوألا :هوجول دوعسم نبا لوق اوحجر انباحصأ نأ الإ - هنع هللا يضر - يباحص

 . هانركذ ام ىلع هيلإ بهذ اميف - هنع هللا يضر- دوعسم نبا عم ةباحصلا نم ةعامج

 يبأل سيلج ةشئاع وبأ ىنربخأ لاق « لوحكم ىلإ ًادنسم «هننس» يف دواد وبأ ى ور امل : یناثلا
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 لب هللا لوسر ناك فيك ناميلا نب ةفيذحو يرعشألا ىسوم وبأ لأس صاعلا نب ديعس نأ ةريره

 : ةفيذح لاقف زئانجلا ىلع تاريبكت عبرأ ربكي ناك : ىسوم وبأ لاقف ؟ رطفلاو ىحضألا يف ربكي

 : ةشئاع وبأ لاقو . ”مهيلع تنك ثيح ةرصبلا يف ربكأ تنك كلذك : ىسوم وبأ لاقف قدص
 يأ « زئانجلا ىلع هريبكت : هلوق . «هدنسم» ىف اًضيأ دمحأ هاورو . صاعلا نب ديعس رضاح انأو

 نب نمحرلا دبعب هلعأ مث انباحصأل «قيقحتلا» يف يزوج ا نبا هب لدتساو « زئانجلا ىلع ةريبكتك
 هثيداحأو « ىوقلاب نكي مل :دمحأ لاقو « فيعض وهو : نيعم نبا لاق لاقف هدنس يف يذلا نابوث

 هب سيل :نيعم نبا لاقو . دحاو ريغ هقثو نابوث نب نمحرلا دبع « حيقنتلا» يفو . ريكانم
 . هلاح فرعن ال ناطقلا نبا :لاقو « لوهجم : هيف مزح نبا لاق ةشئاع وبأ نكلو «سأب

 . ًانسح هثيدح نوکي نأ ةبترملا ىندأو « هنع تكسو هل جرخأ دواد وبأ :تلق

 ىسوم يبأ باوج يف و « هعفر نيعضوم يف هنأو« فلوخ : يقهيبلا لاق : تلق نإف
 توكس : تلق : ةي يبنلا ىلإ هدنسي ملو « كلذب مهاتفأف دوعسم نبا ىلإ هودنسأ مهنأ روهشملاو

 يبأ باوج امأو « داز هنأل عفارلل مكحلا نأ نيققحملا بهذم نأل « عوفرم هنأ ىلع لدي دواد يبأ

 يبنلا نع هيف ثيدح هدنع ناكو «ةرم هيلإ رمألا دنسأف دوعسم نبا عم براق هنأ لمتحيف ىسوم

 . ىرخأ ةرم هركذف : هيب

 اعبرأ ربكو ديع موي ىلص هنأ ايب يبنلا ىلإ دنسم يواحطلا ثيدح : يزارلا ركب وبأ لاقو

 ‹ هماهبإ ضبقو « هعباصأب راشأ و « زئانحلا ريبكتب اوهبشت ال : لاقف « فرصنا نيح ههج وب لبقأ

 تاريبكت عبرأ عبرألاب دارأو « ىلوأ هب ذخألاو « ديكأتو لصأ ىلإ ةراشإو لعفو لوبق هيفو
 . ةيلاوتم

 فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك نع ةجام نباو يذمرتلا هجرخأ اميف لوقت ام : تلق نإف
 ًاعبس ىلوألا يف نيديعلا يف ربك ةا هللا لوسر نأ ىنزملا فوع نب ورمع هدج نع هيبأ نع ينزملا

 ءيش نسحأ وهو« نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . ةءارقلا لبق اًتسمح ةرحآلا يفو « ةءارقلا لبق

 يف سيل : لاقف ثيدحلا اذه نع ًادمحم تلأس «ىربكلا هللع» يف لاقو .  بابلا اذه يف يور

 يبأل سيلج ةشئاع وبأ ينربخأ لاق لوحكم نع هيبأ نع نابوث نب نمحرلا دبع نع[١١٠١] دواد وب هاور (۱)
 . لاحلا لوهجم ةشئاع وبأو « هركذف . . . ةريره

 . ۲۸٦( /۳) يقهیبلاو ٤۸( /۲) ينطقرادلاو « [۱۲۷۹] هجام نباو « ]٥٤٩[ يذمرتلا هاور : فيعض (۲)

 هنم مزلي الو : تلق . هنم حصأ بابلا اذه يف ءيش سيل : لاقف« ثيدحلا اذه نع ادمحم تلأس : يذمرتلا لاق

 يئاسنلا لاقو ءًائيش يواسيال : دمحأ هيف لاق . ريثك نب دمحم ضري مل هسفن يراخبلا نإف « حيحصلا

 . حيحص ثيدح ةي يبنلا نع نيديعلا ريبكت يف سيل : دمحأ لاقو . كورتم : ينطقرادلاو
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 . لوقأ هبو «هنم حصأ ءيش بابلا اذه

 اذه يف سيل: هلوقف ‹ حيحصلا يف حيرصب سيل اذه : هباتك يف ناطقلا نبا لاق : تلق

 مالك نم نوكي نأ لمتحي « لوقأ هبو : هلوقو ءاَقعض لقأ ينعي - «هنم حصأ ءيش بابلا

 رهاظ نع انجرخ نإو نحنو لاق « بابلا ىف ام نسحأ ثيدحلا دمحم انأ لوقأ انأ يأ ٠ يذمرتلا

 یف هثیدح ىلع برضو اًنيش يواسيال : دمحأ لاق « كورتم : هللا دبع نب ريثك نكلو « ظفللا

 ۰ . ءيشب هثيدح سيل : نيعم نبا لاقو هب ثدحي ملو دنسملا

 . بذكلا ناكرأ نم نكر وه يعفاشلا لاقو . ثيدحلا يهاو ةعرز وبأ لاقو

 ىلع الإ بتكلا ىف اهركذ لحي ال ةعوضوم ةخسن هدج نع هيبأ نع يوري :نابح نبا لاقو

 ۰ . بجعتلا ليبس
 ثيداحأ نم هباتك يف يذمرتلا نسح دقو: « روهشملا ملعلا » هباتك يف هجام نبا لاقو

 دري ملو حيحصلا ةجرد نع لزن ام مهدنع نسحلا نإف « ثيدحلا اذه اهنم ةيهاو ديناسأو ةعوضوم

 نم يورام اندنع نسحلا ثيدحلاو « عماجلا» هباتك يف يتلا هللع يف لاق هنإف « همالك نم الإ هيلع

 بذكلاب مهتي نم هدانسإ يف الو ااش نکی ملو « هجو ريغ

 نيذلا ةباحصلا نم ةعامج هدعاس دقو برطضي ملدوعسم نبا لوق نأ : ثلاثلا هجولا

 سيل هنأ دمحأ نع لقن دق هنأ ىلع ىلوأ هلوقب ذخألا راصل بارطضا هريغ لوق يفو « مهانركذ

 ءيش ريبكتلا يف تبثي مل : ىلوملا نب ركب وبأ لاق « حيحص ثيدح نيديعلا يف ريبكتلا يف ىوري

 : عي

 ملو ءاهضعب ححصو همامإ بهذمل اهب ًاجتحم ثيداحأ «هننس »يف يقهيبلا ركذ : تلق نإف

 . اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح : اهنم . فيعضتلل ضرعتي

 لبق سمخب ةيناثلا يفو « تاريبكت عبسب ىلوألا يف نيديعلا يف ربكي ةي يبنلا ناك : تلاق

 نب ورمع نب هللا دبع ثيدح : اهنمو "” ةجام نباو دواد وبأ هاور « عوكرلا يتريبكت ىوس ةءارقلا
 «امهيتلك دعب ةءارقلاو ةيناثلا يف سمخو ىلوألا يف عبس رطفلا يف ريبكتلا» : ةي يبنلا لاق لاق صاعلا

 .  ينطقرادلاو ةجام نباو دواد وبأ هاور

 ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ليقع نع ةعيهل نبا نع[٠۱۲۸] ةجام نباو « ]١٠١١[ دواد وبأ هاور (۱)

 . فيعض ةعيهل نباو « اًعوفرم. . . .

 نع بيعش نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع [۱۲۷۷] ةجام نباو ]١٠١١[ ٠ دواد وبأ هاوار (۲)

 . نسح هلعلو . مهيو ىطخي قودص نمحرلا دبع نب هللا دبعو « هدج نع هيبأ
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 . نآلا هانركذ دقو ينزملا فوع نب ورمع ثيدح : اهنمو

 ينثدح : لاق ةَ هللا لوسر نذؤم دعس نب رامع نب دعس نب نمحرلا دبع ثيدح : اهنمو

 يفو « ةءارقلا لبق اعبس ىلوألا يف نيديعلا يف ربكي ناك : الب يبنلا نأ [ هدج نع ] هيبأ نع يبأ
 . ةجام نبا هاور « ةءارقلا لبق اسمح ةيناثلا

 ال هللا لوسر ناك : لاق هدج نع هيبأ نع رامع نب دمحم نب هللا دبع ثيدح :اهنمو

 : اهنمو . ينطقرادلا هاور « اًسمخ ىرخألا يفو تاريبكت عبس ىلوألا يف نيديعلا يف ربكي

 تاريبكت عبس ىلوألا يف نيديعلا يف ريبكتلا : اَ هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا هللا دبع ثيدح
 . ° ًتفيأ ينطقرادلا هاور « تاريبكت سمخ ىرخألا يفو

 . رهاظ هرمأو ةعيهل نب هللا دبع هدنس ىف :- اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح : تلق

 هفعض صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدحو « بارطضا هيف : «هللع» يف ينطقرادلا لاقو

 . يوونلاو يراخبلا هححص : تلق نإف

 يزوجلا نبا هفعضو « دمحأ هفعض دقو « يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا ديبع هيف : تلق
 انرکذ فوع نب ورمع ثیدحو « هبهذمل اًقفاوم هنوک عم نيكورتملاو ءافعضلا يف هركذو «اًضيأ

 . ثيدحلا بهاذ وهو : يراخبلا

 نألو بارطضا الو هيف ددرت الو تبث هنأل ؛ حجرف « دوعسم نبا لوق يف : عبارلا هجولا

 . هريغ لاوقأو ةدايزلا ىقبي هلوق

 راكذألا ةدايز لاخدإ يفني تاولصلا نم اهريغ ىلع سايقلا ذإ « سايقلا قفاوم يفنلاو : تلق
 . ةدحاو ةياورلا ذإ عضوملا يف حجرت ددعلا يف هلوق حجرت اذإو « هفلاخي تابثإلاو « اهيف

 نب نمحرلا دبع نع رامع نب ماشه نع ( ۲۸٦ /۳) يقهيبلاو 1٠۷( /۳) مکاحلاو « [۱۲۷۷] جام نبا هاور (۱)

 رامع نب دعسو فيعض نمحرلا دبعو . اعوفرم . . .هدج نع هيبأ نع يبأ ينثدح دعس نب رامع نب دعس
 . روتسم

 . اًعوفرم . . .رمع نبا نع عفان نع ديعس نب ییحي نع ةلاضف نب جرف نع ٤۸ ,٤۹( /۲)ينطقرادلا هاور (۲)

 كلام هاور ام حيحصلاو ثيدحلا بهاذ ةلاضف نب جرفلا : لاقف ثيدحلا اذه نع ادمحم تلأس : يذمرتلا لاق
 . ةريره يبأ نع عفان نع ظافحلا نم هريغو
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 لوألا لوقلاف بهذملا امأف « ءافلخلا هنيب رمأل سابع نب هللا دبع لوقب مويلا ةماعلا لمع رهظو

 مالعأ نم تاريبكتلا مث« ىلوأ لقألاب ذخألا ناكف ءدوهعملا فالخ يديألا عفرو ريبكتلا نأل

 حاتتفالا ةريبكتب اهقاحلإ بجي ىلوألا ةعكرلا يفو « عمجلا هيف لصألا ناكف اهب رهجي ىتح نيدلا

 ‹ اهيلإ مضلا بجوف عوكرلا ةريبكت الإ دجوي مل ةيناثلا يفو « قبسلاو ةيضرفلا ثيح نم اهتوقل

 ىلع هلك يورملا لمح هنأ الإ -هنع هللا يضر- سابع نبا لوقب ذخأ -هللا همحر- يعفاشلاو

 . ةرشع تس وأ ةرشع سمخ هدنع تاريبكتلا تراصف دئاوزلا

 سانلا لمع رهظ يأ :ش ( ءافلخلا هنيب رمأل سابع نب هللا دبع لوقب مويلا ةماعلا لمع رهظو) :م

 يف لمعلاب سانلا اورمأ ةفالخلا مهيلإ تلقتنا امل ءافلخلا هنيب نأ لجأل سابع نبا لوقب ةفاك

 مدق نيح سانلاب فسوي وبأ ىلص اذه نعو . كلذ مهريشانم ىلوتيلو مهدج لوقب تاريبكتلا
 كلذكو « كلذب هرمأو ديشرلا نوراه هفلخ ىلص هنإف « سابع نبا ريبكت ربكو ديعلا ةالص دادغب

 ةيصعم هيف سيل اهيف مامإلا ةعاطو اهيف دهتجم ةلأسملا نأل كلذو - هللا همحر- دمحم نع يور

 . ةباحصلا ضعب لوق هنأل « ةيصعمب سيلاذهو « ةبجاو

 دبع لوق وهو « لوألا لوقلاف انباحصأ بهذم امأف يأ :ش ( لوألا لوقلاف بهذملا امأف) :م

 ريغ :ش (ريبكتلا نأل) :م انركذ ام ىلع نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج بهذم وهو دوعسم نب هللا

 . ةالصلا يف للختي ىتلا تاريبكتلاو حاتتفالا ريبكت

 لقأب يأ :ش ( ىلوأ لقألاب ذخألا ناكف « دوهعملا فالخ) :م ةالصلا يف :ش ( يديألا عفرو) :م

 مث) :م نيقيب هتوبث نوكيف « هيف ترتاوت رابخألا نأل « ىلوأ دئاوزلا تسلا يهو تاريبكتلا

 ليوأتب ريمضلا ثنأ انإو « حاتتفالا ةريبكتك ناكف :ش ( اهب رهجي ىتح نيدلا مالعأ نم تاريبكتلا

 ريبكتلا عم عمجلا دئاوزلا ريبكتلا يف لصألا ناكف يأ :ش ( عمجلا هيف لصألا ناكف) :م ريبكتلا

 ثيح نم اهتوقل حاتتفالا ةريبكتب اهقاحلإ بجي ىلوألا ةعكرلا يفو) :م مضلا ةلع ةيسنحلا نأل ىلصألا

 اهل ًاقاحلإ ةءارقلا نع ىلوألا ةعكرلا يف رخؤت مل ديعلا تاريبكت نأ هريرقت :ش ( قبسلاو ةيضرفلا

 ةريبكتب اهل ًاقاحلإ ةءارقلا ىلع تمدق لب - هنع هللا يضر- يلع لوق وه امك « عوكرلا ةريبكتب

 . ةقباس اهنإ ثيح نمو « ضرف اهنإ ثيح نم ىوقأ حاتتفالا ةريبكت نأل « حاتتفالا

 ( اهيلإ مضلا بجوف عوكرلا ةريبكت الإ دجوي مل) :م ةيناثلا ةعكرلا يفو يأ :ش ( ةيناثلا يفو) :م

 وهو :ش ( - هنع هللا يضر- سابع نبا لوقب ذخأ - هللا همحر- يعفاشلاو ) :م ةيسنحلا دوجول :ش

 همحر- يعفاشلا نأ الإ :ش (دئاوزلا ىلع هلك يورملا) :م ريبكتلا :ش ( لمح هنأ الإ) :م ًاطايتحا رثكألا

 وأ ةرشع سمخ هدنع تاريبكتلا تراصف) :م دئاوزلا تاريبكتلا ىلع هلك يورملا ريبكتلا لمح - هللا

 . ( ةرشع تس

 يهو تايلصألا ىلإ تمضو <« ةرشع يتنث وأ ةرشع ثالث هدنع تناك ال دئاوزلا نأل :ش
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 نيديعلا تاريبكت يف هيدي عفريو : لاق
 ج
 وه يورملاب دارملاو « ةرشع تس لكلا ريصت نيتعكرلا يف عوكرلا ةريبكتو « حاتتفالا ةريبكت « ةئالث

 يف ريبكتو حاتتفالا ةريبكت عم يهف سمخ وأ عبس هنع يور هنأل ؛ سابع نبا نع يور يذلا

 ىضم اميف هركذ ام ناك نإ يورملاب دارملا نأب فنصملا ىلع ضرتعاو « ةريبكت ةرشع تس عوكرلا
 . هلوق نم

 نأل « رادقملااذه تاريبكتلا ءيجت ال هرخآ ىلإ حاتتفالل ىلوألا يف ربكي سابع نبا لاقو

 ام ريغ ناك نإو « ةرشع يتنث وأ ةرشع ثالث نوكي تايلصألابو < ةعست وأ ةرشع هيف دئاوزلا
 . كلذ نع هردق ولعي ديقعتو « سايقلا همالك يف نوكي هركذ

 ةرشع ثالث نيديعلا يف ربكي هنأ امهدحأ ناتياور هنع يور سابع نبا نأب : هنع بيجأو

 ةفاضإب وه اإ كلذ نأب هتياور انؤاملع رسفف « ةريبكت ةرشع يتنثب ربكي هنأ ىرخألاو « ةريبكت

 ةسمخ ىلإ تفيضأ اذإف « نيتعكرلا يف عوكرلا يف ربكتو حاتتفالا ةريبكت « ةثالث اهنأل تايلصألا
 . ةرشع يتنث تناك ةعبرأو ةسمخ ىلإ تفيضأ اذإو « ةرشع ةئالث تناك ةسمخو

 ريسفت ىلع ال هيلع عقو مويلا لمع نأ سابع نبا يتياور انئاملع ريسفت نم رهظ : تلق
 بهذم ىلع تاريبكتلا يف مويلا لمعلا : لاق نم لوق اذه ىلعف - هنع هللا يضر - يعفاشلا
 نبا لوقب مويلا ةماعلا لمع رهظو :« فنصملا» لاق اذهلو « ميقتسم ريغ - هللا همحر- يعفاشلا

 . امهنع هللا يضر- سابع

 ىحضألا ديع يف ناصقنلا ةياوربو « رطفلا ديع يف ةدايزلا ةياورب اولمعا مث «طيحملا» يفو

 «هيف نيبارقلاب سانلا لاجعتسال ىحضأللا ديع ىف ناصقنلا اوراتخا اغإو « نيتياورلاب المع نوكيل

 ثالث ردقب نیتریبکت لک نیب تکس هنأ - هللا همحر- ةفينح ىبأ نع« طوسبملا» يفو

 ًایوان ناک نم یلع هبشي تاريبكتلا نيب ىلاو ولف « ميظع عمجب ماقت ديعلا ةالص نأل «تاحيبست

 فلتخي لب « مزالب سيل ردقلا اذه لاق مث « بسكلا نم ردقلا اذهب لوزي هابتشالاو مامإلا نع
 . هتلقو ماحزلا ةرثكب كلذ

 ءاطع بهذم وهو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( نيديعلا تاريبكت يف هيد عفريو : لاق) :م

 . اًضيأ ةيرهاظلا بهذم وهو « عفري ال كلامو « ىليل يبأ نباو يروثلا لاقو ٠ يعازوألاو

 يف هيدي عفري ال هنأ ةذاش ةياور فسوي يبأ نع يور : ريرضلا نيدلا ديمح مامإلا لاقو

 . ديعلا تاريبكت

 :دمحمو ةفينح وبأ لاق ٠ « هرصتخم» يف لاق يخ ركلا نإف « ةذاش ةياورب تسيل هذه : تلق

 يبأ لوق وهو < هيدي عفري ال : ىليل يبأ نبا لاقو نيديعلا يف دئاوزلا تاريبكتلا يف هيدي عفري
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 نم ركذو ‹ نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال لب هلوقل عوكرلا يف ريبكتلا ىوسس ام هب ديري

 . هانيور ام هيلع « ةححلاو < عفري ال هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « دايعألا تاريبكت اهتلمج

 يدادغبلا رصن وبأو يزارلا ركب وبأو « يخركلا رصتخم حرش »يف يرودقلا ركذ اذكو « فسوي

 هذه لقن عمو « كلذك فسوي يبأ نع « يفاكلا رصتخم» يف ديهشلا مكاحلاو « ةفحتلا» بحاصو

 . ةذاش نوكت فيك اهيف نيديلا عفر مدع فسوي يبأ نع تاقثلا ةمئألا

 ىوساميف نيديلا عفرب يرودقلا ديري يأ :ش ( عوكرلا يف ريبكتلا ىوس ام هب ديريو) :م

 . اندنع يديألا هيف عفرت ال عوكرلا ريبكت نأل « عوكرلا يتريبكت

 متلق الهف ءاهتاوخأب اهل ًاقاحلإ ةبجاو ةيناثلا ةعكرلا يف عوكرلا ةريبكت نإ متلق دق : تلق نإف
 . نيديعلا تاريبكتب اهل اًقاحلإ ديلا عفرت

 ىلع لمع هنإف « عفرلاب لوقلا فالخب « طايتحا عون عوكرلا ةريبكت بوجوب لوقلا : تلق
 . اهب ققحتي الف سايقلا فالخ

 يف ثيدحلا اذه يف مالكلا مدقت :ش (٠ نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال : ةو هلوقل) :م

 تاركت اهتامج ن رکذو) :م عاقبلا ليوأتب نطاوم ةعبس ف لاق اغإو ٠ ىفوتسم ةالصلا ةنص باب

 . نيديعلا تاريبكت نطاوملا ةعبسلا ةلمج نم ثيدحلا يف ركذ يأ :ش ( دايعألا

 . ةمصع وبأ هنعاهاور « ديعلا

 . روكذملا ثيدحلا وهو <« هانيور ام فسوي يب ىلع ةجحلا يأ :ش ( هانيورام هيلع ةجحلاو) :م

 مكارأ» : لاق : ةي هلوق مومعب هيلإ بهذ ام ىلإ بهذ نمو فسوي وبأ لدتسا :تلق نإف

 دنع هيدي عفر: ةي هنأ ءاربلا ثيدحبو « ةالصلا يف اونكسا سمش ليخ بانذأك مكيديأ يعفار

 ال ء اهب حتتفي ال ام تاريبكتلا هذهو « حاتتفالا دنع هيدي عفر ةنسلا نألو « عفري ال مث حاتتفالا

 . ىلوآ دئاوزلا يفف يفف « ةيلصأ يهو اهيلإ عفر الو اهيف عوكرلا ة ةريبكت نأ یرت

 لمتحي ءاربلا ثيدحو « قافتالاب همومع ىلع سيل ثيدحلاو < رثألاب كورتم سايقلا : تلق

 دعب ءانثلاب يتأي هنأ فالح ال ىلوأ ناكف « مكحم ثيدحلاو « ديعلا ةالص ريغ يف عفرلا مدع

 . دئاوزلا ىلع مدقيف » ةءارقلا لبق حاتتفالا

 يتأي - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلاو ةياور يف - هللا امهمحر- ةفينح وبأو دمحم لاقو

 نيب ركذ ال : « طوسبم ايف دري الو « دوعب ال كلام دنعو « ةءارقلا حاتتفا دنع دئاوزلا دعب هب

 . (ةينقلا» يف هركذ «ىلوأ حيبستلا ي يخركلا لاق هبو « لقني مل هنأل بحتسم الو نونسم تاريبكتلا

 )١( هنع مالكلا مدقت :نسح .
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 نيتبطخ ةالصلا دعب بطخيو لاقو

 الو ةليوط ال ةيآ رادقم نيتريبكت لك نيب للهيو دمحي: - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 يور دقو« نسحف ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو ًاريثك هلل دمحلاو ًاريبك ربكأ هللا لاق ولو «ةريصق

 يف هتاف ام يضقيو كردأ اميف هعباتي تاريبكتلا ضعب ربك دقو مامإلا كردأ : هوحن دوعسم نبا نع

 يف يئأي ال تاريبكنلا نم رفا دعب كردآ ولو « هتاف ام يضقي ال ديدجلا يف لاقر

 ىلع ربك ةءارقلا يف هكردأ ول و« مهتمتت يف كلذك ةءارقلاب لعفي مث اهب يتأي يدقلا يفو «ديدجلا

 - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهب يتأي هتوف فخي ملو عوكرلا يف هكردأ ول اذكو «هسفن يأر

 . دمحأو - هللا امهمحر-يعفاشلاو فسوي يبأل ًافالخ دمحمو

 هسفن يأر ىلع ىضم اميف ربكي ةعكرب قوبسملاو ةحتافلا ديعي ةروسلا لبق ةحتافلا دعب ربك ولو

 ةءارقب اكربت ت ةيشاغلاو (ىلعألا كبر مسا حبس# أرق ولو « اهيف مامإلا يأر عبتي قحاللاو درفنملاك

 نامز یف ارقي نأ بحتسپ -هللا همحر- ىعفاشلا دنعو « « طوسبملا» ىف اذك  نسحف ف يو يبنلا

 . ةعاسلا تبرتقا ةيناثلا ىفو «ن» ةروس ىلوألا

 وهسلا بجي ىتح ةبجاو ديعلا تاريبكتو« ةيشاغلاو حبسب أرقي: دمحأو كلام لاقو

 . ترثك نإو ًائیش عدي نأ یغبنی الف

 نم ةعمجلا ةبطخ فلاخت اهنكل « ةعمجلا يف امك :ش ( نيتبطخ ةالصلا دعب بطخيو :لاق) :م

 ةمدقتم ةعمحلا ىف اهنأ ىناثلاو « ديعلا فالخب <« ةبطخ الب زوجتال ةعمحلا نأ امهدحأ « نيهجو

 . ةالصلا دعب ةبطخلا داعت الو « زاج ًاضيأ ديعلا ىف اهمدق ولو « ديعلا فالخب « ةالصلا ىلع

 سابع نباو ةريغملاو يلعو نامثعو رمعو قيدصلا ركب وبأ لاق ةبطخلا ىلع ةالصلا ميدقتبو

 روث يبأو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يروشلا لوق وهو - مهنع هللا يضر- دوعسم نباو

 لبق بطخ سانلا رثك امل هنأ - هنع هللا يضر- نامشع نعو « ملعلا لهأ روهمجو قاحسإو

 رکب وہا لاق «٠ قارشإلا ىف رذنملا نبا كلذ ركذ < مكحلا نب ناورمو ريبزلا نبا نع هلثمو «ةالصلا

 . ةيواعم ةالصلا لبق ةبطخلا

 اهريغيو اهكرت زوجي «ةريخذلا» يفو . ةالصلا دعب يهو « ةنس اهيف ةبطخلاو « طيحملا  يفو

 ملاس نب بيبح نع هيبأ نع رشتتملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ۱۸١( /۳) ةعمحجلا يف ةءارقلا باب « يئاسنلا هاور (1)

 . هب سأب ال هدانسإو اعوفرم . . . ريشب نب نامعنلا نع
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 نكر ركذو « دعاق بكارلاو ءابضعلا هتقان ىلع ةي يبنلا هلعف امك ًادعاق زوجيو « اهلحم نع

 طرتشي ام ديعلا ةالصب طرتشيف «عماسلا» يفو . ةبطخلا هذه دنع هركي ال مالكلا نأ يدايصلا نيدلا

 . اهيف ةنس اهنإف « ةبطخلا ةعمجلل

 الإ تقولاو ناطلسلاو موقلاو ‹ رصملا يف ةعمحلا طورش لثم ديعلا طورش «يجلاولولا» يفو

 ‹بطخن انإ : لاق ءةالصلا هللا لوسر ىضق ال » : لاق بئاسلا نب هللا دبع نع ءاطع نعو «ةبطخل ا

 ةبطخلا نأ ىلع ليلد اذهو « “" ةجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هاور « بهذيلف بهذي نأ بحأ نمف

 . اهعامسإو اهل سولجلا بجول ةبجاو تناك ولو « ةنس اهيف

 ال اننامز يف نأ هحرش يف مالسإلا خيش ركذو « ديعلا موي ربنملا جرخي الو « ةريخذلا يفو

 ىلع ًامئاق مامإلا بطخي لوقب هراكنإ اذهو « ةنابجلا يف هءانب مهضعب هركو : لاق « هجارخإب سأب

 . نورخآ ههركي ملو « هتباد ىلع وأ ضرألا

 تاريبكتلابو « حاكنلاو ءاقستسالاو ةعمجلا ةبطخ يف ديمحتلاب أدبي «لزاونلا عمج» يفو

 نأ نيح نم ربكيو ريبكتلاب اهحاتتفا ةبطخلا يف ثراوتلا « فتنلا »يفو - هللا همحر- يعفاشلا

 - يعفاشلا باحصأ ضعب دنعو ءاندنع سلجي ال ربنا دعص اذإو « ةرشع عبرأ ربنملا نم لزني

 ريغ ناذألاو < ناذألا نم غرفي نأ نذؤملا راظتنال سولجلا نأ كلام نع ةياور يفو- هللا مهمحر

 يف كلامو - هللا همحر- يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو « سولجلا ىلإ ةجاحالف ديعلا يف عورشم

 . ةعمحلا ىفامك سلجي ةياور

 ىورف « مئاشلا لقنلا درو ةالصلا دعب نيتبطخب ب يآ :ش ( ضيفتسمل أ لقنلا درو كلذبف) :م

 - امهنع هللا يضر- رمعو ركب وبأ مث ةي هللا لوسر ناك : لاق رمع نبا نع عفان نع يراخبلا

 نب رباج نع حابر يبأ نبا وه ءاطع نع اًضيأ ملسمو يواحطلا جرخأو « ةبطخلا لبق ديعلا نواصي

 هاور . ثيدحلا« . . . بطحخ مث « ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبف رطفلا موي هيب يبنلا ماق : لاق هللا دبع

 يضر- نامثعو رمعو ركب يبأو ةي هللا لوسر عم ديعلا تدهش : لاق ًاضيأ ملسمو يراخبلا

 . ةبطخلا لبق ديعلا نولصي اوناك مهنإف - مهنع هللا

 الي هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع باهش نب قراط نع يراخبلا الإ ةعامجلا جرخأو

 رباج نع ةجام نبا جرخأو « ثيدحلا . . . ةالصلاب ًادبيف رطفلا مويو ىحضألا موي جرخي ناك

 جيرج نبا نع [۱۲۹۰] هجام نبا« ۲۸٩( /۳) نیدیعلل ةبطخلا يف سولحلا نيب رييختلا باب يف يئاسنلا هاور (۱)

 . جیرج نبا سیلدت نم یشخی ام الول حیحص هدانسإو « اعوفرم . . . . بئاسلا نب هللا دبع نع ءاطع نع
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 مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نمو « هلجأل تعرش اهنأل ؛ اهماكحأو رطفلا ةقدص اهيف سانلا ملعيو

 اهضقي مل

 . ۲ ماق مث ةدعق دعق مث ًامئاق بطخف ىحضأ وأ رطف موي ةا هللا لوسر جرخ» : لاق

 نيديعلا يف بطخي نأ ةنسلا : لاق هنأ دوعسم نبا نع يورو : «ةصالخلا» يف يوونلا لاقو

 نكلو « ءيش ةبطخلا ريركت يف تبثي ملو« لصتم ريغ فيفخ سولجب امهنيب لصفي نيتبطخ
 . ةعمحلا ىلع سايقلا هيف دمتعملا

 اهنأ :ش ( رطفلا ةقدص) :م رطفلا ديع ةبطخ يف بيطخلا ملعيو يأ :ش ( اهيف سانلا ملعيو) :م
 ءيش يأ نمو « جرخي فيك رطفلا ةقدص ماكحأ اًضيأ ملعيو يأ :ش ( اهماكحأو) :م ةبجاو

 :ش (هلجأل تعرش اهنأل) :م اهب قلعت امم كلذ ريغو « جرخي تقو يأ يفو « جرخي مكو ٠ جرخي
 هلجأل يف ريمضلاو « رطفلا ةقدص ماكحأ ميلعت لجأل تعرش رطفلا ديع ةالص ةبطخ نأل يآ
 برقآ وه اولذعا» : یلاعت هلوق يفامك - سانلا ملعي :هلوق هيلع لدي يذلا ميلعتلا ىلإ عجري

 . لدعلا يأ(۸ : ةيآلا : ةدئاملا ) € ىوقتلل

 هلوقب ال ةالصلاب ةقلعتم عم ةملك :ش (اهضقي مل مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نمو) :م

 ىدأ هلصاح « مامإلا نعو هنع ةالصلا تتاف هانعم سيلو « ةعامحجل اب هنع ةالصلا تتاف يأ « هتتاف
 مويلا يف ةعامجلا عم اهيلصي ةتئاف ًاضيأ مامإلا تتاف اذإ امأو « وه اهدؤي ملو ديعلا ةالص مامإلا
 . رذعب تاوفلا ناك اذإ يناثلا

 اهيضقي رذعبو < ًالصأ اهيضقي ال رذع ريغب اهكرت اذإ ناخ يضاق»و «هقفلا عماوج» يفو

 هبو رذنملا نبا لاقو قاحسإو دمحأو يروثلاو يعازوألا لاق هبو « اهتقو يف يناثلا مويلا يف
 لوق ىلعو « ميغ موي يف لاوزلا دعب اهولص مهنأ رهظي نأ لثم رذعلا «هقفلا عماوج »يفو «لوقأ
 ال رذع ريغب وأ رذعب يناثلا مويلا يف اهكرت نإف كلام لاق هبو « يناثلا مويلا يف زوجي ال عاجش نبأ

 نأ ىلع ءانباذهو « مامإلا عم يلصي امك هدحو يلصي ديعلا ةالص هتتاف نم : يعفاشلا لاقو
 . يلصي هدنعو ‹ يلصيإال اندنع « ديعلا ةالص يلصي له درفنملا

 ىلص موي يف مهعمج نكمأ نإف ‹ اهؤاضق حصألا نالوق يعفاشللو : يجورسلا لاقو
 ةعمجلا ىه رخآلا لوقلا ىلعو « هدنع لفاونلا ءاضق ضرف وهو « دغلا نم اهالص الإو « مهب
 الإو « مويلا ةيقب يف اهيلصي ال اذإ انلق نإ دخلا نم هلعفو « ةماقإلا رادو نيعبرألاو ةعامجلا طرتشي

 . مهدنع حيحصلا وهو هسفن يف اهالص

 . (۱۲۸۹) نیدیعلا یف ةبطخلا یف ءاج ام باب (۱)
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 دنع اودهشو لالهلا مغ نإف « درفنم اب متت ال طئارشب الإ ةبرق فرعت مل ةفصللا هذهب ةالصلا نأل

 ؛ دغلا نم ديعلا ىلص لاوزلا دعب لالهلا ةيؤرب مامإلا

 ةالص هتوفت يذلا يف ىجورسلا لاقو « رهشلا رخآ ىلإ ليق ول هنأ طقسيال ليق هنع اهريخأتو

 ىحضلا ةالصك ًاعبرأ ءاش نإو نيتعكر ىلص ءاش نإ يلصي نأ بحأ نإ هنكل : مامإلا عم ديعلا

 لاق هبو «ًاعبرأ يلصي - هنع هللا يضر- دوعسم نبا نعو « عئادبلا يف هلثمو « مايألا رئاسك

 ىعازوألا دنعو ‹يروثلا هبحتساو « نيتميلستب ءاش نإو « ةدحاو ةميلستب ءاش نإ نكل « دمحأ

 . مامإلا ريبكت ربكي الو ةءارقلاب امهيف رهجي الو نيتعكر يلصي

 . ًاعبرأ اهالص الإو نيتعكر اهالص ةنابحج لا يف يلصي نإ قاحسإ لاقو

 نبا نع يور امل تاعكر عبرأ يلصي نأ لضفألاف يلصي نأ بحأ نإف : يقانغسلا لاقو

 كبر مسا حبس# ىلوألا ةعكرلا يف أرقي تاعكر عبرأ ىلص ديعلا ةالص هتتاف نم : لاق هنأ دوعسم

 ةثلاثلا يفو :٠(٠ ةيآلا: سمشلا) ( اهاحضو سمشلاو) ةيناثلا يفو :١( ةيآلا : ىلعألا) (ىلعألا

 يف يورو :٠( ةيآلا : ىحضلا ) (ىحضلاو# ةعبارلا يفو ١( : ةيآلا: ليللا) (ىشغي اذإ ليللاو#

 . (طيحملا)ىف اذك « ًاليزج اباوثو المج ادعو ةي یبنلا نع كلذ

 الإ ةبرق فرعت مل) :م اهب ةصوصخملا تاريبكتلا اهب دارأ :ش ( ةفصلا هذهب ةالصلا نأل) :م

 ناطلسلاو ةعامجلا وحن « اهب ةصوصخللا طئارشلا يه طئارشلاب دارأ :ش (درفنملاب متت ال طئارشب

 . اهتالص هيلع بجي الف « كلذ نع زجاع درفنملاو رصملاو

 رودخلا ءارو رودلا يف ءاسنلاو رفاسملاو درفنملا نم ديعلا ةالص حصت «بلطملا ةياهن» يفو

 هيلع بجتال نمو رفاسملااهيلصي : رذنملا نبا لاقو . ةبحتسم اهيف ةعامحلا نأ ريغ « لفاونلاك

 . يرصبلا نسحلا لوق وهو « دبعلاو اهتيب يف ةأرملاو ةعمجلا
 قاحسإو كلام لاق هبو « رطفلا الو ىحضألا ةالص رفاسملا ىلع سيل : يعازوألا لاقو

 . - هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع لوق وهو

 ميغ مهنع هرتس اذإ هانعم « هلعاف مسي ملام ىلع ةمجعملا نيغلا مضب :ش ( لالهلا مغ نإف) :م

 نم ديعلا ىلص لاوزلا دعب) :م سمألا نم :ش ( لالهلا ةيؤرب مامإلا دنع اودهشو) :م ري ملف هريغ وأ

 يبأ لوق اذه نأ «راثآلا» حرش يف يواحطلا ركذ « دغلا نم ديعلا مامإللا ىلص يأ :ش ( دغلا

 . - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا يلوق حصأ وهو - هللا همحر- فسوي

 يلوق دحأ وهو« ضقي مل لوألا مويلا يف تافاذإ- هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو

 . هللا همحر- كلام لوقو - هللا همحر-يعفاشلا
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 مل يناثلا مويلا يف ةالصلا نم عنمي رذع ثدح نإف . ثيدحلا هيف درو دقو رذعب ريخأت اذه نآل

 ىلإ ريخأتلاب درو دقو ثيدحل اب هانكرت انأ الإ ةعمحلاك ىضقت ال نأ اهيف لصألا نأل « هدعب اهلصي

 ‹هانركذ ال بيطتيو كاتسيو لستغي نأ ىحضألا موي يف بحتسيو « رذعلا دنع يناثلا مويلا

 عجري ىتح رحنلا موي يف معطي ال ناك ةَ يبنلا نأ يور امل ةالصلا نم غرفي ىتح لكألا رخؤيو

 ىلصملا ىلإ هجوتيو هتيحضأ نم لكأيف

 درو دقو) :م رذع وهو لالهلا ةيؤر مدعل ناك ةالصلا مهكرت نأل :ش ( رذعب ريخأت اذه نأل) م

 الو هلوقدنعروكذملا ثيدحلا « دغلا نم ةالصلا ىف درو دق هنآ لاحلاو يأ :ش ( ثيدحلا هيف

 ةعامجب صتخت ةالص اهنأل « يضقي ال نأ ديعلا ةالص يف سايقلاو . خلإ . . . لالهلاب اودهش

 كرت ام يقبف سايقلا فالخب ءروكذملا ثيدحلل رذعب تكرت اذإ اميف كرت سايقلا نأ الإ ةعمجل اك

 . تكرت اذإ يناثلا مويلا يف اهؤاضق زجي ملف سايقلا لهأ ىلع رذع الب

 اهلصي مل) :م رذعلا دنع اهتقو وه يذلا :ش ( يناثلا مويلا يف ةالصلا نم عنمي رذع ثدح نإف) م

 ال اهتقو تاف اذإ هنإف :ش ( ةعمحلاك ىضقت ال نأ) :م ديعلا ةالص يف يأ :ش ( اهيف لصألا نال « هدعب

 :م سايقلا وه يذلا لصألا انكرت انأ الإ يأ :ش ( هانكرت انأ الإ) :م رهظلا ىلإ بلقنيو يضقي

 يأ :ش ( ريخأتلاب) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش ( درو دقو) :م روكذملا ثيدحلا وهو :ش ( ثيدحلاب)

 . سايقلا ىلع رصتقي رذعلا مدع دنعو :ش ( رذعلا دنع يناثلا مويلا ىلإ) :م ديعلا ةالص ريخأتب

 : هلوق دنع هب دارأ :ش (هانركذ ال بيطتيو كاتسيو لستغي نأ ىحضألا موي يف بحتسيو) :م

 ال) :م ديعلا ةالص نم يأ :ش ( ةالصلا نم غرفي ىتح) :م هلكأ رخؤي نأ اًضيأ بحتسي يأ « هلبق ام

 موي جرخي ال ةي هللا لوسر ناک : لاق ديزي نع ةديرب نب هللا دبع هاور ثيدحلا اذه :ش

 نابح نباو يذمرتلاو ةجام نبا هاور « عجري ىتح ىحضألا موي معطي الو ‹ معطي ىتح رطفلا

 نم لكأيف «هدنسم)» يف دمحأو ينطقرادلا دازو«هکردتسم)» يف مکاحلاو 0

 . هباتك يف ناطقلا نبا ةياورلا هذه ححصو « هتيحضأ

 ىتلا يحاضألا موحل نم مهلوانت لوأ نوكي نأ بحتسي هللا فايضأ مويلا اذه يف سانلاو

 هنإف يورقلا امأ «يرصملا قح يف اذهو «ةالصلا دعب ام ىلإ لكألاريخأت بحتساف « هللا ةفايض يه

 نم ىرقلا يف حبذت يحاسضألا نأل «رطفلا ديع يفامك كسيالو حبصأ نيح نم قوذي

 ىلصملا ىلإ هخوتيو) :م ةالصلا نم غارفلا دعب الإ هيف حبذي ال ثيح ء«رصملا فالخب « حابصأإلا

 ( هح حص )یف

 لوبقم ةبتع نب با وث و . اعوفرم . . . هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع ةبتع نب باوث نع ]٥٤١[ يذمرتلا هاور (1)

 . ٤١( /۲) ينطقرادلاو ]۱۷١١[ ةجام نبا هجرخأ اذكو « عباتي مل نإ لاحلا لوهجم وهف ظفاحلا لاق امك
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 اهدعب بطخيو لقن كلذك رطفلاك نيتعكر يلصيو « قيرطلا يف ربكي ناك ةَ هنأل ٠ ربكي وهو

 عورشم هنأل ؛ قيرشتلا ريبكتو ةيحضألا اهيف سانلا ملعيو « لعف كلذك ا هنأل « نیتبطخ

 نم اهالص ىحضألا موي يف ةالصلا نم عنمي رذع ناك نإف « هميلعتل الإ تعرش ام ةبطخلاو تقولا
 هنكل اهمايأب ديقتيف ةيحضألا تقوب ةتقؤم ةالصلا نأل ؛ كلذ دعب اهيلصي الو ٠ دغلا دعبو دغلا

 لوقنملا ةفلاخمل رذع ريغ نم ريخأتلا يف ءيسم

 (ةفحتلا» يف اذك كرتي هيلإ ىهتنا اذإف «فقوت الب قيرطلا لوطربكي هنأ لاحلاو يأ :ش ( ربكيوهو
 . ةالصلا يف مامإلا عرشي ىتح هعطقي ال «يفاكلا » يفو

 اوركذي ملو هيف سانلا فلتخا «ةينقلا» يف «كنمو انم هللا لبقت ديعلا موي لاق ولو : عرف

 . مجاعألا لعف نم هنأل هركي : كلام لاق « انباحصأ نع ةهاركلا

 لاقو . كلذ نالوقي اناك عقسألا نب ةلثاوو يلهابلا ةمامأ ابأ نأل « هب سأب ال : دمحأ لاقو

 هلثم يورو « ديج ةمامأ يبأ ثيدح : دمحأ لاقو « ثيدح : نسحلا لاقو «ةعدب : يعازوألا

 . دعس نب ثيل نع

 نم دحأ هيلإ ضرعتي ملو « بيرغ اذه :ش ( قيرطلا يف ربكي ناك - مالسلا هيلع- هنأل) :م

 هللا يضر - ةريره وبأو رمع نبا ناك : لاقو « حيحصلا» يف يراخبلا ىور نكلو حارشلا

 رطفلاك نيتعكر يلصيو) :م امهريبكتب سانلا ربكيو ناربكي رشعلا مايأ قوسلا ىلإ ناجرخي -امهنع
 ىسوم وبأو دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمع مهو « ةباحصلا نم ةعامج يأ :ش ( لقن كلذك

 نبا نع كلذ يف ثيداحأ ىضم اميف انركذ دقو « نورخآو - مهنع هللا يضر - ةفيذحو يرعشألا

 . مهنع هللا يضر - سابع نباو رباجو رمع

 اهنوك نم :ش ( ةيحضألا اهيف سانلا ملعيو لعف كلذك هيب هنأل « نيتبطخ اهدعب بطخيو) :م

 ربكي فيك اًضيأ ملعيو يأ :ش ( قيرشتلا ريبكتو) :م اهماكحأ نم اهب قلعتي امو ةنس وأ ةبجاو

 عورشم) :م ةيحضألا مايأ قيرشتلا ريبكتو ةيحضألا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل) :م قيرشتلا

 ًالك نأ تقولا عورشم ىنعمو تقولا عورشم ملعيل يأ :ش ( هميلعتل الإ تعرش ام ةبطخلاو تقولا

 . ىحضألا مايأ يف الإ عرشي ام قيرشتلا ريبكتو ةيحضألا نم

 ةثالث ينعي :ش ( دغلا دعبو دغلا نم اهالص ىحضألا موي يف ةالصلا نم عنمي رذع ناك نإف) :م

 تقوب ةتقؤم ةالصلا نأل) :م هدعب امو عبارلا مويلا يف ينعي :ش ( كلذ دعب اهيلصي الو) :م مايأ

 رذع ريغ نم ريخأتلا يف ءيسم هنكل اهمايأب ديقتيف) :م مايأ ةثالث وه ةيحضألا تقوو :ش ( ةيحضألا

 ملو «ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا يف ىحضألا ديع ىلص ةي هنأ لوقنم اب دارأ :ش ( لوقنملا ةفلاخم

 ال لوقي نأ وهو «ردقم لاؤس نع اًباوج نوكي نأ حصي لوقنملا ةفلاخمل هلوقو « كلذ ريغ دري

 ءيسم هنكل هلوقب باجأف « اًئيسم نوكي فيكف رذع ريغب اهرخأ ولف « تقوب ةتقؤم ةالصلا تناك
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 ءيشب سيل سانلا هعنصي يذلا فيرعتلاو

 سيل» : هلوق هربخو ًأدتبم ردصم فيرعتلا :ش ( ءيشب سيل سانلا هعنصي يذلا فيرعتلاو) :م

 نم بيطتللو مالعإلل : ناعم ءيجي فيرعتلا نأل « سانلا هعنصي يذلا » : هلوقب ديق اغإو ٠ ءيشب
 ىنعملا اذهو ءاهلهأب اهبش اهريغب فوقولاو تافرعب فوقولاو ةلاضلا داشنإو « حيرلا وهو فرعلا
 يف ةفرع لهأب هبشتلا وه ثدحملا فيرعتلا « برغم ا » يفو « نآلا ءيجي ام ىلع انه اه دارملا وه

 ةغللا يف فيرعتلا : يزارتألا لاقو « اوعرضتيو اوعديف ءارحصلا ىلإ اوجرخي نأ وهو « ةفرع ريغ
 . تافرعب فوقولا

 : قدزرفلا لاق

 اوفرع ثيح نم رحنلا موي ةحيبص ىنم نم بصحللاب انيقتلا ام اذإ

 ةريثك ناعم ةغللا يف لمعتسم وه اغإو « طقف تافرعب فوقولا ظفللا اذه ىنعم سيل : تلق
 . نآلاانرکذامک

 مد لصألا يف دمحم لوقك فوقولا مكح يف ءيشب سيل يأ :ش ( ءيشب سیل ) :م : هلوق
 ءادوجوم هنوكل ةقيقح ءيش هنأل اذهو « ءامدلا مكح يف ءيشب سيل يأ « ءيشب سيل كمسلا
 الو نونسم ريغ ينعي ربتعم ءيشب سيل لاقيو « ءيشلا مسا هنع يفن اربتعم نكي ملام هنأ الإ
 . عدبلا ءايشألا هذه حيتافم اغإو : لاق كلذ نع كلام لئسو « باوثلا هب قلعتي بحتسم

 يفن دارأ لب « حيبستو ءاعد هنأل  ًالصأ هتيعورشم يفن دمحم هب دري ملو : « طيحملا» يفو

 يف - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ نعو . ةفينح يبأ دنع ركشلا ةدجس يف ليق امك هبوجو

 لعف هنأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نأ يور امل دمحأ لاق هبو « هركي ال لوصألا ةياور ريغ

 . ةرصبلاب كلذ

 لوح فاط ولاذهو « عرضتلاو ءاعدلل ناك لب هيبشتلل ناك ام هنأ ىلع لومحم كاذ : انلق

 اذك « زاج هيبشتلل ال مويلا كلذ فرشل اوعمتجا ول ىتح « رفكلا هيلع ىشخي ةبعكلا ىوس دجسم

 موق عمتجي نأ هركي فسوي يبأ نع « قيرافتلا عمج» يفو يشاترمتلاو « ناخ يضاق عماج » يف

 مهعم ناك لهأو« كلذل مهسفنأ نوغرفيو -لجو زع- هللا نودبعي عضوم يف نولزتعيف
 . مهولهأ

 « مهباوث مهل نوكيف « ةعاطلا لهأل ببس هنآل ؛ كلذ بحتسي : ليق ٠ يفاكلا» يفو

 . عماجلا مهعسو نإو ةنس ةنابحلا ىلإ مهجورخو « سابع نبا هلعف اذهلو

 لثم نيعم نب ییحيو عساو نب دمحمو تباثو ثيرح نب ورمع نع يور : يجورسلا لاقو

1۳ 



 فرع فوقولا نأل ؛ ةفرعب نيفقاولاب اهبشت عضاوملا ضعب يف ةفرع موي سانلا عمتجي نأ وهو

 . كسانملا رئاسك هنود ةدابع نوكي الف «‹ صوصخم ناكمب ةصتخم ةدابع

 سأب ال دمحأ نعو « هركي ال هنأ لوصألا ةياور ريغ يف - هللا همحر - فسوي يبأ نع يور ام

 ولخت نأ تعطتسا نإ : ىناسارخلا ءاطع لاقو « الف انآ امأ : لاق ؟كلذ لعفت تنأ : هل ليقو «هب

 . لعفاف ةفرع ةيشع كسفنب

 نأ مهمزل نيفقاولاب ًاهبشت فيرعتلا يأ « كلذ اولعف ولو : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 يف ىراصنلاب هبشت هنأل « دحأ هب لوقيال اذهو « نيمرحل اب اهبشت « اًضيأ مهسوؤر اوفشكي

 اهبشت هلوح نوفوطي رخآ ايب اونب وأ مهدجاسم لوح اًصضيأ اوفاطل كلذ اولعف ولو : لاق

 . ةورملاو افصلا نيب نيعاسلاب ًاهبشت مهقاوسأ يف نوعسيو تيبلا لوح نيفئاطلاب

 . مومعلا يعدتسي ال هبشتلا نأل « ةعونمم نيهجولا يف ةمزالملاو : تلق

 اهبشت عضاوملا ضعب يف ةفرع موي سانلا عمتجي نأ) :م روكذملا فيرعتلا يأ :ش ( وهو) :م

 ‹ ءيشب سيل هنأ هيلع يذلا وهو « سانلا هعنصي يذلا فيرعتلا فيرعت اذهو :ش ( ةفرعب نيفقاولاب

 . ناكملا مسا تافرعو « مويلا مسا ةفرع نأل « تافرعب لاقي نأ هقحو : يزارتألا لاقو

 « ةفرع لبج لاقي هنأ ىلع هقحب ىدأو «تافرعب نوفقاولاو ةفرع موي نيفقاولاب هانعم: تلق

 . سانلا ةنسلأ يف عئاش كلذو « تافرع لبج لاقي امك

 فرع) :م تافرعب فوقولا نأل يأ ؛ ءيشب سيل : هلوقل ليلعت اذه :ش ( فوقولا نأل) :م

 فوقولا نوكي ال يأ :ش ( هنود ةدابع نوكي الف) :م تافرعب يأ :ش ( صوصخم ناكمب ةصتخم ةدابع

 ةيفيك يأ :ش ( كسانملا رئاسك) :م تافرع نود يأ « اهنود خسنلا ضعب يفو « فوقولا نود ةدابع

 قاوسألا يف نوعسي ال سانلا نإف « ةورملاو افصلا نيب يعسلاو فاوطلا لشم جحلا كسانم

 . ةورملاو افصلا نيب مايألا هذه يف نيعاسلاب اهبشت سرلا يفوشكم

۲4 



 قيرشتلا تاريبكت يف لصف
 يبأ دنع رحنلا موي نم رصعلا بيقع متخيو ةفرع موي نم رجفلا ةالص دعب قيرشتلا ريبكتب أدبيو

 قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص بيقع متخي : الاقو . -هللا همحر- ةفينح

 ( قيرشتلا تاريبكت يف لصف) :م

 امهادحإو ديعلا يتالص نايب نم غرف الو . قيرشتلا تاريبكت نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ‹ لصفلاب اهدرفأ كلذلف « اهمايآب ةصتخم يه يتلا تاريبكتلا نايب يف عرش ىحضألا ةالص

 ‹ قيرشتلا مايأ كلذب تيمسو « فجيل سمشلا يف هطسب اذإ محللا قرش نم ردصم قيرشتلاو

 رحنت ال اياحضلاو يدهلا نأل ‹ هب تیمس : لیقو « ىنجب اهيف قرشت تناك يحاضألا محل نأل

 ءاثلا حتفب ريبث «ريغن اميك ريبث قرشأ نولوقي نوكرشملا ناكو « علطت يأ « سمشلا قرشت ىتح
 اهيأ لخدا يأ « ىنمب لبج « ءار هرخآ يفو ‹فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكو ةقلمملا

 . رحنلل عفدن يأ ريغن اميك «سمشلا ءوض وهو « قورشلا يف لبجلا

 دنع ىدؤت اهنأل « ديعلا ةالص قيرشتلا ليقو « كلذب تيمس قيرشتلا مايأ نأ مهضعب ركذو
 حبذ ال رخآ ثیدح يفو ‹«قيرشت الو ةعمج ال ثيدحلا يف ءاج امك « اهعافتراو سمشلا قارشإ

 . « طوسبملا» يف اذك « ديعلا ةالص امهيف قيرشتلاب دارملاو « قيرشتلا دعب الإ

 نإف « مايأ ةعبرأ يف كلذ يضييو < ةثالث قيرشتلا مايأو ةثالث رحنلا مايأ : «ةصالخلا» يفو

 رحنلل امهنيب اميف نامويلاو « صاح قيرشت رشع ثلاثلاو ٠ صاحخ رحن ةجحلا يذ نم رشاعلا

 قيرشتلا ىلإ ريبكتلا ةفاضإ ينعي ةفاضإلا هذه يردركلا ةمئألا سمش ةمالعلا لاقو « قيرشتلاو

 - ةفينح يبأ دنعو < امهدنع قيرشتلا مايأ يف عقي تاريبكتلا ضعب نأل « امهلوق ىلع ميقتسم

 . ةفاضإلل فاك ةسبالملا ىندأ نكلو « قيرشتلا مايأ يف امهنم ءيش عقي ال - هللا همحر

 ريبكتلا :ش ( متخيو ةفرع موي نم رجفلا ةالص دعب قيرشتلا ريبكتب) :م يلصملا يأ :ش ( أدبيو) :م

 وهو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رحنلا موي نم) :م رصعلا ةالص يأ :ش ( رصعلا بيقع) :م

 . مهنع هللا يضر - يعخنلاو دوسألاو ةمقلعو دوعسم نب هللا دبع لوق

 رخآ نم رصعلا ةالص بيقع متخي) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو) :م

 هللا يضر- سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع لوق وهو :ش ( قيرشتلا مايأ

 - هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو روث وبأو ةنييع نب نايفسو يروثلا نايفس لاق هبو « - مهنع

 يضر - ركب ابأو « ديغملا » يفو . مهعم - هنع هللا يضر - نامثع ركذ « ريرحتلا  يفو . لوق يف

 انركذ دقو «لاوقأ ةعست انه اهو . « ريرحتلا »و « لماكلا » يف هركذ « ىوتفلا هيلعو - هنع هللا

 . نيلوقلا



 اذخأ -هنع هللا يضر- يلع لوقب اذخأف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نيب ةضلتخم ةلأسملاو

 ‹ تادابعلا يف طايتحالا وه ذإ رثكألاب
 ا

 عبس يف ربكي اذه ىلعف دوعسم نبا نع كلذ يورو « رحنلا موي رهظ دعب متخي : ثلاثلا

 . ةالص نيرشعو ثالث يف امهلوق ىلعو « تاولص

 كلام لوق وهو قيرشتلا مايأ رخآ حبص يف متخيو رحنلا موي رهظ نم ربكي : عبارلا
 دبع نب رمعو رمع نبا نع كلذ يورو «يراصنألا ىيحيو روهشملا يف - هللا همحر - يعفاشلاو

 حرشاو «طوسبملا » يف هاكح « هيلإ عجر فسوي يبأ نع ةياور وهو « -امهنع هللا يضر - زيزعلا
 . « عطقألا

 نب ديعسو سابع نبا نع كلذ يكح « قيرشتلا مايأ رخآ رصع ىلإ ةفرع رهظ نم : سماخلا

 . ملعلا لهأ ضعب لوق وهو « لوألا رحنلا موي رهظ ىلإ رحنلا موي رهظ نم أدبي : سداسلا
 رهظ نم نوئدتبي ىنم لهأ نأ دمحأ هنسحتساو « ةنييع نبا نع رذنملا نبا هاكح : عباسلاو

 . روث وبأ لام هيلإو « ةفرع موي حبص نم راصمألا لهأو « رحنلا موي

 . رذنملا نبا هاكح « رحنلا موي رهظ ىلإ ةفرع رهظ نم : نماثلاو

 . هريغو ناخ يضاق هلاق « مهضعب دنع رحنلا ةليل برغم نم : عساتلاو

 ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب ةفلتخم) :م قتيرشتلا تاريبكت ةلأسم يأ :ش ( ةلأسملاو) :م
 هللا دبعو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثعو رمع خويشلاف « نايبصلاو مهنم خويشلا مهو :ش

 يضر - يلع لوقب) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( اذخأف) :م نينمؤملا مأ ةشئاعو
 :ش ( تادابعلا يف) :م طايتحالا وه رثكألاب ذخألا يأ :ش ( طايتحالا وه ذإ « رثكألاب اتخأ - هنع هللا

 هللا يضر - دوعسم نبا تاريبكت نم رثكأ وهو - هنع هللا يضر - يلع تاريبكت وه رثكألاو

 مايأ يف هللا اوركذاو :  ىلاعت هلوقب اًضيأ اجتحاو « رثكألاب اهيف طاتحي تادابعلاو -هنع

 . ريسفتلا ةمئأ نع لقنلاب قيرشتلا مايأ اهنم دارملاو ٠٠١( ٠ ةيآلا : ةرقبلا ) (تادودعم

 . ؟ ديعلا تاريبكت امهمزلي اذه ىلعف : تلق نإف

 توبثلا يف ةباحصلا بهذم قافتال نكي مل ال حيجرتلا نإف « قيرشتلا ت اريبكت فالخب -هنع

 . اًطايتحا رثكألاب ذخأ اي يبنلا نع ةياورلاو
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 ةعدب ريبكتلاب رهحجلا نأل ؛ لقألاب اذخأ دوعسم نبا لوقب ذخأو

 لوقب - هللا همحر - ةفينح وبأ ذخأ يأ :ش ( - هع هللا يضر - دوعسم نبا لوقب ذخأو) :م

 ذخأ هلوقل قلطم لوعفم هنأ ىلع اذخأ :ش ( لقألاب اذخأ) :م - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع

 ةيآلا : فارعألا) ¢ ةيفخو اًعرضت مكبر اوعدا # : ىلاعت هلوقل :ش ( ةعدب ريبكتلاب رهجلا نأل) :م

.(o00 

 ( تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو # : ىلاعت هلوقب اًضيأ - هللا همحر - ةفينح وبآ جتحاو

 نوكي نأ يغبني ناكف « ريسفتلا لهأ نع لقنلاب قيرشتلا مايأ هنم دارملاو « ( ۲٠١ ةيآلا : ةرقبلا)

 يضر - ةباحصلا نم عامجإلاب صح ةفرع موي لبق ام نأ الإ رشعلا مايأ عيمج يف ابجاو ريبكتلا

 دوعسم نبا ريبكت ىلع راصتقالا ناكف عامجإ الو صن ال ىحضألا موي دعب اميفو - مهنع هللا

 . ىلوأ

 اوركذاو :  ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ « قيرشتلا مايأ يف صنلا مدع ملسن ال : تلق نإف

 . ؟ ¶ تادودعم ماي يف هللا

 يمر دنع ركذلا هنم دارملا لب « تاولصلا بيقع لوعفملا ركذلا هنم دارم نأ ملسن ال : تلق

 مكحلا كلذ نأل « هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نمف ةيآلا قايس ليلدب رامجلا
 فرعيال باب اذه نأل « اًطايتحا ىلوأ رثكألاب ذخألا ةيعفاشلا تلاقو . رامحلا ىمرب صتخي

 قيرشتلا مايأ ىلإ ةبوسنم تاريبكتلا هذه نألو « ةلوبقم تاقثلا نع رابخألا يف ةدايزلاو يأرلاب

 . ىلوأ قيرشتلا مايأ يف ربكي نألف « رحنلاو ةفرع موي وهو « قيرشتلا مايأ ريغ يف ربكي هنأ انقفتاو

 جاحلاف « مهريغو جاح نامسق هيف سانلاف ىحضألا ريبكت امأ : « زيجولا حرش » يفو

 هيفف مهريغ امأو « قيرشتلا مايأ رخآ حبصلا بيقع نومتخيو « رحنلا موي رهظ بيقع هب نوأدبي

 نم ةفرع بيقع نوأدبي مهنأ يناثلاو « جاحلاك مهنأ اهرهظأ لاوقأ ةثالث ىلع امهحصأ ناقيرط

 يف لمعلا هيلعو : هريغو ينالديصلا لاقو « قبرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا بيقع نومتخيو حبصلا

 . طايتحالا وه ذإ « لوألا لوقلاب عطقلا يناثلا قيرطلاو راصمألا

 مايأ رخآ حبص يف متخيو رحنلا موي رهظ نم هب ادبي جاحلا : يوونلل « بذهملا حرش » يفو
 وهو جاحلاك : اهدحأ « ةثئالث صوصن هيف يعفاشللف جاحلا ريغ امأو « فالح الب قيرشتلا

 « يدقلا » يف هصن يواحلا لاق « يدقلاو مامإلاو يطيوبلاو ينزملا رصتخم» يف هصنو «روهشملا

 . هبتك رثكأ ىف هصن وه « لماشلا » بحاص لاقو .« ديدحجل و

 . هلصأ ىلع رطفلا ةليلك رحنلا ةليل برغم لا فلخ هب أدبي : يناثلا

 سمخ لوألا لوقلاف امهلوقك « قيرشتلا مايأ رخآ رصع ىلإ ةفرع موي حبص نم : ثلاثلا
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 . ةالص ةرشع ينامث يناثلا لوقلاو « ةالص ةرشع

 رخآ رصع ىلإ ةفرع موي حبص نم ربكي هنأ بهذملا يف فالح ال : يزورملا قاحسإ وبأ لاقو
 ‹ جيجحلا سايق ىلع رحنلا موي رهظو رطفلا ةليل ىلع سايقلل رحنلا ةليل هركذ اغإو « قيرشتلا مايا

 . يقهيبلاو ينايورلاو ينزملاو حيرش نباك مهنم ةفئاط هتراتخاو

 لوسر ناک : لاق - هنع هللا يضر - رباج نع يور اجب هررقو هراتخا يذلا وه : يوونلا لاق

 . قيرشتلا مايأ رخآ رصعلا ةالص ىلإ ةادغلا ةالص نم ةفرع موي نم ربكي ال ايك هللا

 يف مكاحلا ىورو « امهب جتحي الو «يفعحلا رباج نع رمش نب ورمع هيوري : يقهيبلا لاق
 ةفرع موي ربكيو رجفلا ةالص يف تنقيو ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك ةي هنأ « كردتسملا»

 ملعأ ال حيحص ثيدح اذه : لاق « قيرشتلا مايأ رخآ رصعلا ةالص اهعطقيو « حبصلا ةالص نم

 . "رجلا ىلإ اًبوسنم هتاور يف

 نب ورمعب روهشم ثيدحلااذه : لاق مث « مكاحلا دانسإب ثيدحلا اذه يقهيبلا ىور : تلق

 دشأ يقهيبلاو : يوونلا لاقو « فيعض نيدانسإلا الكو « ليفطلا يبأ نع يفعجلا رباج نع رمش

 . نقتأو مكاحلا ةخسن نم ايرحت

 ‹ هبهذم قفاو اذإ حيحصتلا يف فلكتو « ءافعضلا نع يوري اًيرحت دشأ وه يذلا اذه : تلق

 هریغب كنظ ىرت امف يرحتلا بأد ناک اذإف ‹ مهیف ملكت نم رکذو « هفعض هيلع مهثیدح ناک اذإو

 . ةيعفاشلا نيرحتملا نم هلاثمأو مكاحلاك

 ( ةصالخلا»و « ريرحتلا و « يباتعلا ىواتف »و « « ىبتجملا »و « يباجيبسألا عماج » يفو

 راصمألا لمع هيلعو - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ لوق ىلع يأ « امهلوق ىلع ىوتفلا

 مايألا يف قاوسألا يف ريبكتلا نوري انخياشم نأ رفعج يبأ هيقفلا نعو . راصعألا بلغأ يف

 . « ةيريهظلا ىواتفلا » ىف اذك «رشعلا

 نأ اهريغو ةفوكلا لهأل يبني - هللا همحر - ةفينح يبأل ليق « قيرافتلا عماج » يفو

 . ًاعوفرم . . .رباج نع يلع نب دمحم نع يفعجلا رباج نع رمش نب ورمع نع (۹/۲٤)ينطقرادلا هاور (1)

 . ًاعوفرم . . . رباج نع طباس نب نمحرلا دبع نع يفعج ا رباج نع رمش نب ورمع نع هجرخأ ظفلب هجرخأو
 . ىكله يفعجلا رباجو رمش نب ورمعو

 نب رطف انث نذؤملا ديعس نب نمحرلا دبع انث زاوخلا نامثع نب ديعس نع (۲۹۹ /۱) كردتسملا يف مكاحلا هاور ()

 نإف حرجلا ىلإ ابوسنم هتاور يف ملعأ ال مكاحلا لوق يفو هركذف . الاق رامعو يلع نع ليفطلا يبأ نع ةفيلخ

 . ناطقلا نبا هلاق « لوهجم نامثع نب ديعسو «فيعض نمحرلا دبع
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 ربكأ هللا ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا : ةدحاو ةرم لوقي نأ ريبكتلاو

 «دمحلا هللو

mm 
 نب ميهاربإ ناكو :ثيللا وبأ لاق « معن : لاق ؟ دجاسملاو قاوسألا يف قيرشتلا مايأ اوربكي
 ۰ هنأ يدنعو : يناودنهلا لاقو . رشعلا مايألا يف قاوسألا يف ريبكتلاب ينخي - هللا همحر - فسوي
 . « ىبتجملا » ىف اذك ؛ذخأن هبو « رينلا يف مهتبغر ةلقل كلذ نم ةماعلا عني نأ يغبني ال

 هللو ربكأ هللا ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال «ربكأ هللا ربكأ هللا » : ةدحاو ةرم لوقي نأ ريبكتلاو) :م

 ' هيفو «قاحسإو دمحأو يروثلا لاق هبو « دوعسم نباو باطخلا نب رمع لوق وهو :ش ( ٠ دمحلا

 . نسحلاو ریبج نبا لوق وهو « اعم اًنالث ربکی هنأ - هللا همحر - يعفاشلا لوق لوألا « رخآ لاوقأ

 وأ تارم ثالث ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقي نأ ريبكتلا : يعفاشلا لاق « طيحملا » يفو
 هللا اوربكتلو » : ىلاعت هللا لاق ٠ ريبكتلا نآرقلا يف هيلع صيصنتلا نأل < اعست وأ اعبس وأ اسمخ
 « هللا الإ هلإ ال » : هلوق امأو «ربكأ هللا»: هلوق ريبكتلاو «(۳۷ ةيآلا: جحلا )4 مكاده ام ىلع
 بحاص لاق . باتكلا ىلع داز دقفاذه طرش نمفديمحت « هلل دمحجلا» : هلوقو «ليلهتف
 يف - هللا همحر - يعفاشلا لوق نع ازارتحا خلإ . . ريبكتلاو فنصملا لوق نأ ملعف : ؛ةياردلا»
 . مالكلا نييعتو ةدملا يفو نيعضوم

 هاكح « هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا لوقيف عطقي مث ةيناشلا ىلع فقي هنأ كلامل لوق : يناثلا
 . هنع ىبلعلا

 . دمحلا هللو ربكأ هللا لجأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : سابع نبا نع : ثلاثلا

 دمحلا هلو « كلما هل « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا : وه : عبارلا

 وهو تييو ييحي مويقلا يحلا هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا : سابع نبا نع : سماحخلا
 . ريدق ءيش لک ىلع

 هللا ربكأ هللا للا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا : نمحرلا دبع نع سابع نبا نع : سداسلا
 . « ىلحملا » ىف هركذ « هلل دمحلا ربكأ

 . دامحو مكاحلا هلاق « تقوم ءيش هيف سيل هنأ : عباسلا

 :ش ( ةدحاو ةرم) :م: هلوق . نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج هيلع نأل « ىلوأ انباحصأ لوقو
 ربكي « مدقلا » يفو « « ديدجلا» يف هلوق وهو « اعم اًنالث لوقي - هللا همحر - يعفاشلا نعو

 باطخلا نب رمع بهذم وه انلوقو « نيترم ءاش نإو «اًئالث ركي ءاش نإ : كلام لاقو « نيترم
 . هللا مهمحر- دمحأو قاحسإو يروثلا لوق وهو ٠ - امهنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبعو
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 ىلع تاضورفملا تاولصلا بيقع وهو- مالسلا هيلصع- ليلخلا ميهاربإ نع روثأملا وه اذهو

 -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ةبحتسملا تاعامحلا ىف راصمألا ىف نيميقملا

 ةيفيك نم هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( - مالسلا هيلع - ليلخلا ميهاربإ نع روثأملا وه اذهو) :م

 « ليلخلا نع اًروثأم هدجأ مل : يعليزلا لاق - مالسلا هيلع- ليلخلا ميهاربإ نع روثأملا وه ريبكتلا

 صوحألا وبأ انثدح « ديج دنسب « هفنصم » ىف ةبيش ىبأ نبا هاور « دوعسم نبا نع روثأم هنكلو

 رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موي رجفلا ةالص يف ربكي هللا دبع ناك : لاق دوسألا نع قاحسإ يبأ نع

 . دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللا هللا الإ هلإ ل ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقي رحنلا موي نم

 ربكي ناک فيك : قاحسإ ىبأل تلق : لاق كيرش انث نوراه نب ديزي انثدح : اًضيأ لاقو

 . دمخحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا نالوقي اناك : لاق ؟ هللا دبعو ىلع

 هلت امل هنإف-مالسلا مهيلع- ليربجو ليعامسإو ليلخلا نع روثأملا وه « ديفملا» يف ركذو

 هعمسف ربكأ هللا ربكأ هللا ءاوهلا ىف ىدانو « ءادفلاب ليربج ءاجو « نيميلاب ةيدملا لوانتو نيبجلل

 ‹ حيبذلا يف اوفلتخا امبسح قاحسإ وأ ليعامسإ هعمسف ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : لاقف ليلخل ا

 . دمحلا هللو ربكأ هللا : لاقف

 حبذ تامدقمب لغتشا ال -مالسلا هيلع- ميهاربإ نأ هلصأ « ناخ يضاق و « طوسبملا » ىفو

 ‹ ربكأ هللا ربكأ هللا ىدانف ةلجعلا فاخ ءامسلا نم ءادفلاب -مالسلا هيلع- ليربج ءاجو هدلو

 ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : لاقف ءادفلاب ءاج هنأ ملعف ءامسلا ىلإ هسأر عفر كلذ ميهاربإ عمس املف

 . ةمايقلا موي ىلإ ةنس كلذ راصف « دمحلا هللو ربكأ هللا لاقف « حيبذلا هعمسف

 يف راصمألا يف نيميقملا ىلع تاضورغملا تاولصلا بيقع) :م ريبكتلا يأ :ش ( وهو) :م

 ىلص اذإ رمع نبا ناكو « دوعسم نبا بهذم وهو :ش ( ةفينح يبأ دنع ةبحتسملا تاعامجلا

 . دمحأ نع روهشملا وهو « يروثلا لاق هبو «ربكي ال «هدحو

 ةالصلا ةمرح هب عطقي ام للخي نأ زوجي ال هنآ ىلإ ةراشإ :ش ( تاولصلا بيقع ) :م : هلوقو

 ةالصو رتولا جرخيل تاضورفملاب ديق انإو < ربكي مل ملكت وأ دجسملا نم جرخو ماق ول ىتح

 نيميقملا جرخيل راصمألا يف ديقو « نيرفاسملا جرخيل نيميقملاب ديقو « لفاونلاو ننسلاو نيديعلا

 . نهدحو ءاسنلا ةعامج جرخيل بحتسمل اب ديقو « درفنملا جرخيل ةعامجلاب ديقو « ىرقلاب

 رتولا دعب ربكي ال « رصن يبأ حرش » و «يوندعلا»و « هقفلا عماوج »و « طوسبملا » يفو

 دمحأو كلام لاقو « ةبوتكم اهنأل « ةعمجلا دعب ربكيو لفاونلاو ناسلاو زئانجلاو نيديعلا ةالصو

 ىلع زئانجلاو لفاونلا يف ربكي هدنع هنإف يعفاشلل اًفالخ لفاونلا بيقع ربكي ال ءاهقفلا رئاس و

 . حصألا

۳۰ 



 مهعم نكي ملاذإ نيرفاسملا ةعامج ىلع الو لجر نهعم نكي ملاذإ ءاسنلا ةعامج ىلع سيلو
 ‹ لبق نم انيور ام هلو . ةبوتكملل عبت هنأل ؛ ةبوتكملا ىلص نم لك ىلع وه :الاقو « ميقم

 هيف يناثلاو ءادحاو الوق هركي هنأ امهدحأ ناقيرط لفاونلا فلخ يعفاشللو « ةياردلا » يفو
 ةعامجلا هل سام : ليقو . ادحاوًالوق اهفلخ ربكي ال هنأ ةثلاث ةقيرط « يواحلا » يفو .نالوق
 . هفلخ ربکی الفال امو هل ربکی لفاونلا نم

 ؟ ال مآ ةيرحلا ةماقوال طرتشي له هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع خياشملا فلتحخاو

 لدي نيميقملا ىلع فنصملا لوقو « هدنع طرشب سيل ناطلسلاو « هدنع طرشب سيل اهنأ حصألاو

 . ةبوتكملا ىلص نم لك ىلع امهلوق اذكو « تاريبكتلا هذه بوجو ىلع
 » يف ركذو « اهبوجو ىلع  هقفلا عماوج »و « ناخ يضاق »و ٠ ديزملا »و « ديفملا) يف صنو

 -هللاامهمحر يعفاشلاو كلام لاق هبو « ةنساهنأ [ e ]يف ينانيغرملا ىواتف

 . نيديعلا تاريبكتك رئاعشلا نم اهنأل « بوجولا حيحصلاو «دمحأو

 اذإف الجر نهمامإ نكي مل اذإ ينعي :ش ( لجر نهعم نكي مل اذإ ءاسنلا ةعامج ىلع سيلو) :م
 سيلو يأ :ش ( ميقم مهعم نكي ملاذإ نيرفاسملا ةعامج ىلع الو) :م ةيعبتلا قيرطب نهياع بجي ناك
 هيف رصم يف ةعامج نورفاسملا ىلص اذإو « اًميقم مهمامإ نكي مل اذإ نيرفاسملا ةعامج ىلع ريبكتلا

 . مهيلع بجي ال هنأ حصألا « ناتياور

 ( ةبوتكملا ىلص نم لك ىلع) :م ريبكتلا يأ :ش ( وه) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو) :م
 ال درفنملا نأ دمحأ نع روهشملاو « يعازوألاو - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش
 وأ اًيرصم ناك ءاوس ضرفلا يأ :ش ( ةبوتكملا ىلص نم لك) :م : هلوقو . ةفينح يبأ لوقك ربكي
 ربكي ةضورفملل عبت ريبكتلا نأل يأ :ش ( ةبوتكملل عبت هنأل) :م ادرفنم وأ ةعامج ارفاسم وأ اميقم
 . اهالص نم لک

 هذهل ىعارتف مايألا هذه ريغ يف عرشي مل هنأل « سايقلا فالخب اعرش تفرع ةيعبتلا : انلق
 موقلا طرتشي نأ بجوف رصملا هطئارش ىدحإ نم لعج صنلاو ٠ صنلا هب درو ام عيمج ةيعبتلا
 ىدؤت اهنأل « ديعلا ةالص بيقع نوربكي نوملسملاو ديعلاو ةعمجلا يف امك « ةعامحجلاو صاخل ا
 . ةبوتكم ريغ لصألا يف ديعلا ةالص نأل « نوربكي ال مهريغ دنعو « ةعمحجلا تهبشأف ةعامجلاب

 يف هركذ يذلا وهو : :ش ( لبق نم انیور ام) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو) :م

 . عماج رصم يف الإ رطف الو قيرشت الو ةعمجلا ةالص باب لوأ

 طرتشي ملام اهل طرتشي فيكف « تابوتكملل اعبت تعرش تاريبكتلا هذه : تلق نإف
Cu - 
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 دمحأ نب ليلخلا نع لقن اذك « ريبكتلا وه قيرشتلاو

 . سايقلا فالخ ىلع صنلا : تلق

 ديعلاو ةعمجلا ىلع اًسايق اهطرش نم مهنمف هلوق ىلع ةيرحلا طارتشا يف خياشملا فلتخاو
 يف ةبوتكملا ةالص دبعلا مأ اذإ اميف رهظت هتدئافو « ةالصلا رئاس ىلع اًسايق اهطرتشي مل نم مهنمو

 . هبجوأ طرتشي مل نمو « ريبكتلا بجوي مل اهطرش نمف « مايألا هذه

 ال اًقنآ روكذملا ثيدحلا يف هلوق نم دارملا نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( ريبكتلا وه قيرشتلاو) :م

 ةحص ىلإ راشأو « لصفلا لوأ يف هانركذ امك اددعتم ناك نإو « ربكي الو يأ « قيرشت الو ةعمج

 اذكو « ةغللا ةمئأ نم وهو :ش ( دمحأ نب ليلخلا نع لقن اذك) :م هلوقب ريبكتلا ىنعمب قيرشتلا ءيجم

 . ليهس نب رصنلا نع لقن
 ‹ ءاهقفلا لوقل لمحتلا نم دب الف الإو رهاظف امهنع لقنلا حص نإف : ةعيرشلا جات لاقو

 نم ذوخأم ديعلا ةالصل عرشلا نم قلطملاو « سمشلا يف محللا ديدقت ةغللا يف قيرشتلا نإ لوقيف

 ‹ قيرشتلا مايأ ةيمستو « اهتقو كلذ نأل « اهتءاضإ يأ اهقارشإ وأ اهعولط يأ « سمشلا قورش
 . اهيف قرشت يحاضألا موحل نأل وأ « رحنلا مويل عباوت اهنأ امإ

 هنإ انلق اغإو « هيلع صنلا لمحيف اًراجم قيرشتلاب ادارم حصي ريبكتلا لوقن كلذ تفرع اذإ

 نم هب رهجي اراعش امهنم دحاو لك نوكيو « تقولا يف ناكرتشم ديعلا ةالصو هنأل « ادارم حصي

 وهو ىلصملا ىلإ جورخلا يف ريبكتلاب نورهجي اوناك مهنإ ثيح نم امهنيب هتمزالمو مالسإللا رئاعش

 وأ نيمزاملا دحأ مسا قالطإو « ةياور يف رطفلا ديع يفو « فالح الب ىحضألا ديع يف نونسم

 يف هب ةنيعم ريغ ةالصلاو ءيرجلا ىلع دسألا قالطإك حيحص صقش اًزاجم رخآلا ىلع نيمزالتما

 وهو نيديعلا ةالص اهب دارملا نإف « ىحضأ الو رطف ال » هلوقب ديفأ دق اهمكح نأل « ثيدحلا

 قيرشت ريبكت الو « قيرشت الو » هلوقب دارأ هنإف هتقيقح ىلع ناك نإو « قيرشتلا لوقب وأ «رهاظ
 . ىهتنا هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف

 ‹ ريبكتلا ريبكت : لاق هنأك : هلوقب ريبكتلا وه قيرشتلا ناك اذإ : لاق نمل باجي اذهلو : تلق

 . مهفاف هسفن ىلإ فاضي ال ءيشلا نأل « عنتماذهو

 يدزألا يدوهرفلا لاقيو « يديهارفلا متح نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا نأ ملعاو

 ‹ بدألا مولع هنع ذخأ هيوبيسو « امهيف فيناصت هلو « ةغللاو وحلا ملع يف اًمامإ ناك يدمحتلا

 نب رضنلا هتذمالت نمو «ةنس نيعبسو اًعبرأ شاع ليقو « ةئامو نيعبسو سمخ ةنس ىف تام

 ةنس ةجحلا يذ خلس يف تام « فيناصت هلو يرصبلا يوحنلا ينزالا يميمتلا ةشرخ نب ليمش

 . اهيلإ بسن كلذكف ةرصبلا يف أشنو « دلو اهبو ناسارخ دالب نم ورم ةنيدمب نيتئامو عبر
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 ىلع بجي هنأ الإ طئارشلا هذه عامجتسا دنع هب درو عرشلاو « ةنسلا فالخريبكتلاب رهجلا نألو
 - بوقعي لاق « ةيعبتلا قيرطب ميقملاب مهئادتقا دنع نيرفاسملا ىلعو « لاجرلاب نيدقا اذإ ءاسنلا
 نأ لد -هللا همحر- ةفينح وبأ ربكف ربكأ نأ توهسف ةفرع موي برغملا مهب تيلص :- هللا همحر

 هيف مامإلا نكي ملف « ةالصلا ةمرح يف ىدؤي ال هنأل اذهو يدتقملا هكرتي ال ريبكتلا كرت نإو مامإلا

 . بحتسم وه امنو اًمتح

 الإ ةنس نوكت الف < ءافخإلا ءاعدلا يف لصألا نأل :ش ( ةنسلا فالخ ريبكتلاب رهجلا نألو) :م

 دنع) :م رهجل اب يأ :ش ( هب درو عرشلاو) :م هانركذ اميف ادجوي ملو عامجإلا وأ صنلا عضوم يف
 (هنأ الإ) :م ةيروكذلاو ةعامجلاو رصملاو ةماقاإلاو ضرفلا ىلإ هب راشأ :ش ( طئارشلا هذه عامجتسا

 اًضيأ بجيو يأ :ش ( نيرفاسملا ىلعو لاجرلاب نيدتقا اذإ ءاسنلا ىلع بجي) :م ريبكتلا نأ الإ يأ :ش

 ربكي رفاسملا نأ ريغ رحنلا يفو مامإلا يأ :ش ( ةيعبتلا قيرطب ميقملاب مهئادتقا دنع) :م نيرفاسملا ىلع
 . ارهج ربكت ال ةأرملاو ًارهج

 ( ةفرع موي) :م نيرفاسملاب يأ :ش ( برغم ا مهب تيلص) :م فسوي وبأ يأ :ش ( بوقعي لاق) :م
 مكح يف اهلبق يذلا مويلاب ةقحلم رحنلا ةليل نأل وأ « راهنلا نم برغملا برقل زاجم اذه :ش
 :م ةيردصم نأ ةملكف ريبكتلا نع يأ :ش ( ربكأ نأ توهسف) :م جحلا كردم اهكردم نأل ء تقولا
 كرت نإو مامإلا نأ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ ريبكت يأ :ش ( لد - هللا همحر - ةفينح وبأ ربكف)

 كرتيال نيعماسلا مامإ وهو اهكرتاذإ ةدجسلا ةيآ ولتي يذلاك :ش ( يدتقملا هكرتي ال ريبكتلا

 . نوعماسلا

 :ش ( ةالصلا ةمرح يف ىدؤي ال) :م ريبكتلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو) :م
 اهكرت اذإ وهسلا دوجس فالخب « اًَبجاو يأ :ش ( اًمتح هيف مامإلا نكي ملف) :م اهرثأ يف ىدؤي لب
 ريبكتلا يف هدوجو يأ :ش ( بحتسم) :م مامإلا يأ :ش ( وه اغنإو) :م اًضيأ يدتقملا هكرتي مامإلا

 هذه ركذ يفو « ماق نأب همامإ ريبكت نع سابلإ عقو اذإ هلبق ربكي اغنإ نكلو « همامإ هكرت اذإ ربكيف
 . دئاوف ةلأسملا

 اهنمو « هب ىدتقاو همدق ثيح - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع فسوي يبأ ةلزنم نايب : اهنم
 . ربکیو وه رکذتیل ربکف هوهسب هرکذ ثیح هذاتسآ ةمشح نایب

 ىتح سانلا دنع همظعيو همدقي ريخلا هباحصأ ضعب يف سرفت اذإ ذاتسألا نأ :اهنمو

 . هللا همحر - ةفينح وبأ لعف امك هومظعي

 ابأ نأ ىرت الأ « هملعو هذاتسأ همدق نإو هذاتسأ ةمرح ىسني نأ ىغبني ال ذيملتلا نأ :اهنمو

 . یهس یتح كلذ هلغش فسوی
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 اهاضق وأ سكعلا ىلع وأ قيرشتلا مايأ يف اهاضقف قيرشتلا مايأ ريغ يف ةالص هتتاف : عورف

 ةنسلا هذه نم ماعلا نم قيرشتلا مايأ يف اهاضق ولو « ربكي ال لباقلا ماعلا نم قيرشتلا مايأ يف

 . ربکی
 . هيأرب همالس بيقع ربكي مث هتاف ام يضقي : روهمجلا لاق « ربكي ىتم قوبسملا يف اوفلتحا

 ...[٠ .] يضقي مث ربكي : دهاجمو لوحكم نعو . يضقي مث ربكي : يرصبلا نسحلا لاقو

 ثيدح نم عطاق للختي ملام ةالص لك ربد ريبكتلا اذه لحم - هللا همحر - ىليل يبأ نبا لاق

 ال هدعبو ربك عطاقلا دوجو لبق ركذتف هيسن نمف « دجسملا نم جورخ وأ مالك وأ ةهقهق وأ لمع

 . ربکی

 ةالص ىلإ ودغلا دنع ربكياغإو ‹ روهمجلا دنع رطفلا ديع ةليل ربكي ال : يعفاشلا لاقو

 بورغ هتقوو « رطفلا ديع يف ريبكتلا بوجو : دوادو ةورعو بيسملا نب ديعس نعو « ديعلا

 ةمامأ يبأو رمع نباو يلع لوق روهمجلا بهذمو - هللا همحر - يعفاشلا دنع ديعلا ةليل سمشلا

 دانزلا وبأو يعخنلاو ريبج نب ديعسو ىليل يبأ نب نمحرلا دبع لاق هبو . ةباحصلا نم نيرخآو
 . روث وبأو قاحسإو كلامو مكحلاو دامحو دمحم نب ركب وبأو نابأو زيزعلا دبع نب رمعو
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 تفوسکلا ةالص باب

 نايدؤي امهنإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو « فوسكلا ةالص نايب يف باب اذه يأ :ش
 حصألا ىلع ةبجاو ديعلا ةالص نأل « ديعلا نم اهرخآو «ء ةماقإ الو ناذأ ريغب راهنلا يف ةعامجلاب

 فوسكلاو ديعلا ةالص باب ينعأ ةثالشلا باوبألا هذه نيب بسانتلاو ٠ ىضم اميف هانركذامك

 ىلع فوسكلا مدق كلذكو « اهعوقو ةرثكل ديعلا مدقو « اهبتر بسح اهدروأو رهاظ ءاقستسالاو

 ةلاح مدقف « عزفلاو نزحلا ةلاحو « حرفلاو رورسلا ةلاح نيتلاح ناسنإلل نألو « اذهل ءاقستسالا

 . عزفلا ةلاح ىلع رورسلا

 ‹ هلعاف مسي ملام ىلعافسكو «امهيف نيسلا حتفب « رمقلاو سمشلا تفسك : لاقي

 سمشلا يف تاغل تس يهف افسخناو افسخأو « يدعتملا فسكلاو « مزاللا فوسكلا افسكناو

 ام تحاس اذإ ضرألا تفسخنا لاقي هنأل « امهيف هرخآ فوسخلاو هلوأ فوسكلا ليقو رمقلاو

 . فسكلا نم ىوقأ وهو « اهيلع

 ءاهقفلا ةنس يف رهشألاو « نيحيحصلا » يف تسلا تاغللا ت ءاج دقو : يوونلا لاق

 الإ سمشلا يف لاقي ال : ليقو ‹ حصفألا وهو رمقلاب فوسخلاو سمشلاب فوسكلا صيصخت

 رمقلا يف فوسكلاو « لكلا يف فوسخلا ليقو « هدري نآرقلاو «٠ فسك الإ رمقلا يفو « فسخ

 رمقلا فسخ : ديرد نبا لاقو « طقف سمشلا ىف فوسكلاو امهيف فوسخلا : ثيللا لاقو « طقف

 ليقو « رمقلا فسخو سمشلا تفسك : « دوجألا» يف ءارفلا لاقو « سمشلا تفسكناو

 . داوسلا يف اهبيغت فوسخلاو اهنول ريغت فوسكلا : ليقو « ءاوس امه : ليقو «سكعلا

 « ةيلكلاب باهذلا فوسخلاو « لاجلا ريغت يأ لابلا فسك هنمو « ريغتلا فوسكلا لصأو

 ىلوأ ناك هؤوض بهذي رمقلا ناك الو « € ضرألا هرادبو هب انفسخف * : یلاعت هلوق هنمو
 . فسخ اب

 - هللا همحر- دمحم ىلع بدألا لهأ باع : « طوسبملا » يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاق

 : لاق ‹« رمقلا فسخو هلوقك « رمقلا فوسحخ لاقياغإ : اولاقو « رمقلا ىلع فوسك ةظفل يف

 هريخت فوسخلاو فوسكلا : ليقو « هترئاد نود باهذ فوسخلاو « هترئاد باهذ فوسكلا انلق

 . هنول باهذ فوسخلاو

 سمشلا تفسك : ىقانغسلا لاقو « هيلع باعي ال امهيف فوسخلاو فوسكلا نأ رم دق : تلق

 ۰ : رعاشلا لاق « یدعتي الو یدعتی افسک هللا اهفسکیو اًقوسک

 رمقلاو ليللا موج كيلع يكبت ةفساكب تسيل ةعلاط سمشلا



 نيتعكر سانلاب مامإلا ىلص سمشلا تفسكنا اذإو : لاق

 اهل رهظي مل كيلع اهئاكبو اهئوض ةلقل نكلو « اهعولط عم موجنلا ءوض فسكت تسيل يأ
 نيدلا لامج مامإلا ركذو « رمقلا فسخ لاقي نأ هيف دوجألا نأ الإ ‹« رمقلا فسك كلذكو « رون

 تبلت يأ « يكبت » هلوق ىنعمو زيزعلا دبع نب رمعاذه ةريرج يثري تايبألا حرش يف بيدألا

 ‹ بصنلاو عفرلاب « موجنلا » يورو < ءاكبلا يف هتبلغ يأ « هتيكبف هتيكب لاقي « ءاكبلا يف موجنلا

 . عابشإلل فلألاو عم ىنعمب رمقلاو يف واولا ناك عفرلا ريدقت ىلعف

 ةالص هتيعورشم لصأ :ش ( نيتعكر سانلاب مامإلا ىلص سمشلا تفسكنا اذإو : لاق) :م

 < اًقيوخت الإ تایآلاب لسرن امو » : یلاعت هلوقف باتکلا اما . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب فوسكلا

 اوكرتيل هدابع فوخي ىلاعت هللاو « ةفوخملا تايآلا نم ةيآ فوسكلاو « ٥۹( ةيآلا : ءارسإإلا)

 . مهزوف اهيف يتلا ةعاطلا ىلإ اوعجريو يصاعملا

 . "الصلا ىلإ اوعزفاف عازفإلا اذه نم اًتيش متيأر اذإ » : ايب هلوقف ةنسلا امأو

 ةفرعم ىلإ اذه دعب جاتحي مث دحأ راكنإ ريغ نم اهيلع تعمتجا دق ةمألا نإف عامجإإلا امأو

 ام اهزاوج طرشو هرركتب رركتيو هيلإ فاضت اهنأل « فوسكلا وهو اهتيعرش ببس « ءايشأ ةتس
 اهنإ انخياشم ضعب لاقو ‹ حصألا ىلع ةبجاوب تسيلو ةنس يهو اهتفصو . ةالصلا رئاسل طرتشا
 اهيف اوفلتخا نكلو « ةعامجلاب اهئادأ ةيفيكو اهبوجو ىلع « رارسألا » يف صنو « اهب رمألل ةبجاو
 . یلاعت هللا ءاش نإ هنایب ءيجیس امک

 يذلا تقولا وه اهتقوو ديعلا ىلصم يف وأ عماجلا دجسملا يف يلصي هنأ هتالص عضومو

 همحر - يعفاشلا لاقو . كلام لاق هبو « ةهوركملا تاقوألا نود ةالصلا رئاس هيف بحتسي

 همحر - ةفينح يبأ نع « طيحملا» يفو . نيتعكر هلوقف ‹ ةهوركملا تاقوألا يف هركي ال :-هللا

 .اًعبرأ اولص اوؤاش نإو ‹ نيتعكراولص اوؤاش نإ - هللا

 اوؤاش نإو ‹ نيتعكر اهولص اوؤاش نإ : « ةبيتعلا »و « ةفحتلا »و ٠ ديفملا »و « عئادبلا » يفو

 اهيف ةعامجلاو - هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اذكه « كلذ نم رثكأ اوؤاش نإو « اعبرأ

 يفو « « طيحملا » يف هركذ « ىدارف زوجيو « سانلاب مامإلا يلصي : لاق كلذلف « لضفأ

 : ينانيغرملا يفو . نيديعلا و ةعمحلا يلصي يذلا مامإلا مهب يلصيو ةنس اهيف ةعامجلا « ةريخذلا»

 يف نولصي الو ًالالضو ةنتف بجوأ ابر سانلا عامتجا نأل « ناطلسلا نذإب مهيح مامإ اهيف مهمؤي

 . ةدحاو ةعامج نولصي لب مهدجاسم

 هللا اوعداف اهومتيأر اذإف» ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم نيحيحصلا يفو < ظفللا اذهب بيرغ : يعليزلا لاق (0)

 .«اولصو

۱۳۹ 



 - ةشئاع ةياور هل « ناعوكر -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . دحاو عوكر ةعكر لك يف ةلفانلا ةئيهك

 -اهنع هللا يضر

 رجفلا ةالص لثم :ش ( دحاو عوكر ةعكر لك يف) :م ةماقإ الو ناذأ ريغب :ش ( ةلفانلا ةئيهك) :م

 نبا هاور « ريبزلا نب هللا دبع بهذم وهو « ىليل يبأ نباو يروشلاو يعخنلا لاق هبو « ةعمجملاو
 . سابع نبا نع ةبيش يبا

 دمحأو كلام لاق هبو « ناعوكر ةعكر لك يف يأ :ش ( ناعوكر : يعفاشلا لاقو) :م

 نبا ىكحو « تاعوكر ثالث ةعكر لك يف عكري قاحسإو دمحأ نعو - هللا مهمحر -قاحسإو

 . تاعوکر ثالث ةعکر لک يف سابع نباو ةفيذح نعرذنملا

 تاعوكر ةعكر لك يف زوجي قاحسإ نعو « تاعوکر سمخ - هنع هللا يضر - يلع نعو

 بقاريو موقيو عكري لازي ال : دايز نب ءالعلا لاقو هي يبنلا نع هلك كلذ تبث هنأل « ةعبرأو ةئالث
 خسنلا ىلع لومحم تاياورلا فالتخا : روصنم وبأ لاق « عئادبلا» يفو . يلجنت ىتح سمشلا
 . اوفلتخا امل رييختلا ىلع ناك ولو « ةمئألا فالتخال رييختلا نود

 ثيدح :ش ( - اهنع هللا يضر - ةشئاع ةياور) :م- هللا همحر - يعفاشلل يأ :ش ( هل) :م

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ةورع نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هج رخأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 ربكف ماقف دجسملا ىلإ ةه هللا لوسر جرخف ةي هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسحخ : تلاق
 عمس : لاقف « هسأر عفر مث < ًاليوط اًعوكر عكرف عكر مث ةليوط ةءارق أرقف هءارو سانلا فصف

 عكرف ربك مث ىلوألا ةءارقلا نم ىندأ يه ةليرط ةءارق ًأرقف ماق مث « دمحلا كلو انبر هدمح نل هللا
 يف لعف مث «دمحلا كلو انبر « هدمح نمل هللا عمس : لاق مث ‹ لوألا نم ىندأ وه ًاليوط اعوکر
 « فرصني نأ لبق سمشلا تلجناف تايحت عبرأو تاعكر عبرأ لمكتساف كلذ لثم ىرخألا ةعكرلا
 ال هللا تایآ نم ناتیآ رمقلاو سمشلا نإ » : لاق مث « هلهأ وه ا هللا ىلع ینثأف سانلا بطخف ماق مث
 . «ةالصلا ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف « هتايحل الو دحأ تومل نافسخي

 سمشلا تفسكنا : لاق سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع اًضيأ ملسمو يراخبلا جرخأو

 نب هللا دبع ثيدح نم هوحن اًضيأ اجرخأو « ةشئاع ثيدح وحن ركذف ةي هللا لوسر دهع ىلع

 . صاعلا نب ورمع

 - هنع هللا يضر - رباج نع ءاطع نع ملسم هجرخأ ةعكر لك يف تاعكر ثالثلا ثيدحو
 هجرخأو « تادجس عبرأب تاعكر تس یلصف هب هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسک : لاق

 . هوحنب سابع نبا نعو « - اهنع هللا يضر ةشئاع نع اًتضيأ
 هيلع هنأ سابع نبا نع سوواط نع ملسم هجرخأ « ةعكر لك يف تاعكر عبرألا ثيدحو

 لثم يلع نعو . دجس مث عکر مرق مث « عکر مثآرق مث عکر مثآرقف فوسکلا يف ىلص مالسلا
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 . كلذ

 نب يبأ ثيدح نم « هننس » يف دواد وبأ هجرخأ « ةعكر لك يف تاعكر سمخلا ثيدحو

 تاعكر سمخ عكرو لاوطلا نم ةروس ًأرقف « سمشلا فوسك يف مهب ىلص ةي يبنلا نأ بعك
 هدانسإ يفو ‹ اهفوسك يلجني ىتح وعدي سلج مث « كلذ لثم ةيناثلا يف لعفو نيتدجس دجسو
 نع مزح نباو رمع وبأ ركذو «لاقم هيف ناماه نب هللا دبع نب ىسيع همساو « يزارلا رفعج وبأ

 وبأ یورو « تادجس عبر يف تاعکر رشع فوسک يف یلص اي هنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 . ةعکر لک يف تاعکر رشع دواد

 هذه لقأ « زيجولا حرش » يف هركذ ام - هللا همحر - يعفاشلا دنع ةالصلا هذه ةروص مث

 مث عكري مث ةحتافلا أرقيو هسأر عفري مث عكريو ةحتافلا ًأرقيو فوسكلا ةالص ةينب مرحي نأ ةالصلا

 ةرقبلا ةروس ةحتافلا دعب لوألا مايقلا يف أرقي نأ امهالكو « ةيناثلا ةعكرلا يف كلذك لعفي مث دجسي

 نم ةيآ يتئام رادقم يناثلا مايقلا يف ًأرقيو هسأر عفري مث ةيآ ةئام ردقب حبسيو عكري مث اهردقب وأ
 يف اهدجسي امك دجسيو ًارقيو هسأر عفري مث «ةيآ نينامث ردقب حبسيو عكري مث « ةرقبلا ةروس
 . اهریغ

 لب ليطي ال : هريغ لاقو « عوكرلا نم هلبق ام بسح ىلع دوجسلا ليطي: حيرش نبا لاقو
 نيسمخو ةئام ةحتافلا دعب ةيناثلا ةعكرلا يف أرقي مث حصأ لوألاو ةالصلا رئاس يف دوجسلاك وه

 حبسيو عكري مث ةيآ ةئام ردقب ةحتافلا دعب ًارقيو هسأر عفري مث ةيآ نيعبس ردقب حبسيو عكري مث « ةيآ
 . < ةيلحلا» بحاص لوقو ينزملا رايتخااذهو « دجسيو عكري مث « ةيآ نيسمخ ردقب

 ةعكرلا يف موقي نأ - هللا همحر - يعفاشلا دنع فوسكلا ةالص ةروص يف : يقانغسلا لاقو

 كلذ ريغ ارقي اهظفحي ال ناك نإو « اهظفحي ناك نإ ةرقبلا ةروسو باتكلا ةحتافب اهيف أرقيو ىلوألا

 ةروس ًأرقيو موقيو هسأر عفري مث ‹ همایق يف ثك املثم هعوكر يف ثکييو عكري مث « اهدعب ام

 يف ثكيو اًيناث عكري مث اهدعب ام كلذ ريغ أرقي اهظفحي ال ناك نإو « اهظفحي ناك نإ نارمع لآ

 همایق يف ثکمیف موقي مث نیتدجس دجسي مث هسآر عفری مث « اذه همايق يف ثکي املثم هعوکر
 مايقلا اذه يف ثكيي املثم هعوكر يف ثكميف ىلوألا ةعكرلا يف يناثلا مايقلا يف ارقي ام هيف ًأرقيو

 مايقلا يف همايق يثلث لثم موقيو هسأر عفري مث عوكرلا يف ثكي املثم هماقم يف ثكيو موقي مث
 . « طيحملا » يف اذك « ةالصلا متتو نيتدجس دجسي مث « ةيناثلا ةعكرلا هذه نم لوألا

 . . . . بعك نب يبأ نع ةيلاعلا يبأ نع سنأ نب عيبرلا نع يزارلا رفعج يبأ نع[ ٠۸۲1 دواد وبأ هاور (۱)

 . هللا هظفح ينابلألا هفعضو « مالك هيف عيبرلاو «فيعض يزارلا رفعج وبأو . اعوفرم
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 -امهنع هللا يضر- رمع نباو ةرمس ةياور انلو

 يدؤي هوركم ريغ وأ هوركم تقو يف سمشلا تفسك اذإف : « ةيلازغلا ةصالخلا » يف ركذو

 لوطأ اهلئاوأ نيعوكر ةعكر لك يف عكرو نيتعكر دجسملا يف سانلاب مامإلا ىلصو ةعامج ةالصلا
 يفو « ةيآ ةئام ردق لوألا عوكرلا يف حبسو : لاق مث « عبرألا لاوطلا ةءارق ركذ مث « اهرخاوأ نم

 . ةيآ نيسمخ ردق عبارلا يفو «نيعبس ردق ةثلاثلا يفو « نينامث ردق ةيناثلا

 رمع نبا ةياور انلو « خسنلا رثكأ يف :ش ( امهنع هللا يضر - رمع نباو ةرمس ةياور انلو) :م

 سنوي نب دمحأ انثدح دواد وبأ هجرخأ امف « بدنج نب ةرمس ثيدح امأ - ةرمس ركذي ملو

 ةبطخ دهش هنأ ةرصبلا لهأ نم مث يدبعلا دابع نب ةبلعث ينثدح سيق نب دوسألا انثدح ريهز انثدح

 انل نيضرغ يمرن راصنألا نم مالغو ان امنيب : بدنج نب ةرمس لاق : لاق بدنج نب ةرمسل اًموي

 تمض ىتح تدوسا قفألا نم رظانلا نيع يف ةثالث وأ نيحمر وآ حمر ديق سمشلا تناك اذإ ىتح

 لوسرل سمشلا هذه نأش نثدحيل هللاوف « دجسملا ىلإ انب قلطنا هبحاصل اندحأ لاقف ءةمونَ اهنأك

 يف انب ماق ام لوطأك انب ماقف ىلصف مدقتساف زراب وه اذإف انعفدف : لاق اًتدح هتمأ يف ةي هللا

 ءاًنوص هل عمسن ال طق ةالص يف انب عكر ام لوطأك انب عكر مث : لاق . اًتوص هل عمسن ال طق ةالص

 لثم ىرخألا ةعكرلا يف لعف مث « اًتوص هل عمسن ال طق ةالص يف انب دجس ام لوطأك انب دجس مث

 هللا دمحف ماق مث ملس مث : لاق « ةيناثلا ةعكرلا يف هسولج سمشلا يلجت قفاوف : لاق « كلذ

 يبنلا ةبطخ سنوي نب دمحأ قاس مث « هلوسو هدبع هنأ دهشو هللا الإ هلإ ال نأ دهشو هيلع ىنثأو

 .  ارصتخمو ال وطم اًضيأ يئاسنلا هجرخأو « هيب

 يبأ نبا هجرخأو « حيحص نسح ثيدح : لاقو . ارصتخم يذمرتلاو ةجام نبا هجرحخأو

 نيغلا حتفب ضرغ ىنثم نيضرغ :هلوق .انل اًضرغ يمرن امهظفل يفو « يواحطلاو ًضيأ ةبيش

 نم « تعجر يأ : تضآ .نيحمر ردق يأ فاقلا رسكب « نيحمر ديق » هلوق . فدهلا وهو ءارلاو
 ةنكاس واو اهدعب اهمضو نونلا ديدشتو قوف نم ةانثم ا ءاتلا حتفب « ةمونت » هلوق « اًضيأ ضيئي ضآ

 وه لاقيو « ليلق داوس هرمٹ يفو هيف« ضرألا تابن نم عون وهو « ءاه هرخآ يفو ةحوتفم ميم مث
 اذه :يباطخلا لاقو ‹ روهظلا وهو زوربلا نم « زراب وه اذإف » هلوق « نوللا دمك رمث هل رجش

 . مهترثکل مهب ]يوارلا نم فيحصت

 : وه « ورمع نبا ثيدح يورملا امنإو « هدجن مل رمع يف واولا نودب رمع نبا ثيدح امأو

 دواد وبا هجرخأ ورمع نبا ثيدحو « خسانلا نم ًاطخلا لعلو « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 « )۱١/١( مكاحلاو )١١/١( دمحأ هاورو ]1١۸٤[ دواد وبأو ء ]۱٤۸٤[ يئاسنلاو « ينابلألا هفعض : فيعض (1)

 . لصألا يف حضاو ريغ (۲)
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 : لاق ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع « لئامشلا » يف يذمرتلاو يئاسنلاو

 دکي ملف عكر مث عكر دکي ملف ی هللا لوسر ماقف ی هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسکنا

 ملف « دجس مث دجسي دکی ملف عفر مث «عفرب دکی ملف دجس مث ؛ دجسی دکی ملف عفر مث ٭ عفر
 «فأ فأ لاقف ‹ هدوجس رخآ يف خفن مث « كلذ لثم ىرخألا ةعكرلا يف لعفو « عفر مث عفري دكي
 غرفف « نورفغتسي مهو مهبذعت ال نأ يندعت ملأ « مهيف انأو مهبذعت ال نأ يندعت ملأ بر لاق مث

 ملو حيحص : لاقو اًضيأ مكاحلا هجرخأو . سمشلا تصحمأ دقو هتالص نم ةي هللا لوسر

 .  بئاسلا نب ءاطع لجأ نم هاجرخي
 ثيدح انلو «ةقث بويأ لاقو « رشب يبأل اًتورقم اًئيدح ءاطع نع يراخبلا جرخأ دق : تلق

 سمشلا تفسح اذإ» : لاق ليي ىبنلا نأ ريشب نب نامعنلا نع ةبالق يبأ نع « يئاسنلا هجرخأ
 » يف مكاحلاو « هدنسم » يف دمحأ هاورو « ةبوتكا نم اهومتيلص ةالص ثدحأك اولصف رمقلاو

 هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك » هظفلو دواد وبأ هاورو ‹«امهطرش ىلع لاقو « ( هکردتسم

 . « تلجنا ىتح اهنع لأسيو نيتعكر نيتعكر يلصي لعجف ةي

 . نامعنلا نم عمسي مل ةبالق وبأ «لسرم اذه : يقهيبلا لاقو « اًضيأ ةجام نبا هجرخأو

 نامعنلا كردأ ةبالق وبأو : مزح نبا لاقو « نامعنلا نم هعامسب لامكلا يف حرص : تلق

 بهذ ثيدح نسحأ نم لاقو « ثيدحلا اذه ةحصب ربلا دبع نبا حرصو « هنع ربخلا اذه ىورو
 نم بجعلاو « ليلد الب ىوعد ىقهيبلا نم رهظي نامعنلا نع ةبالق ىبأ ثيدح نويفوكلا هيلإ

 مث « نامعنلاو ةبالق يبأ نيب لجر ةدايزب يور هنأ الإ لاق مث « ثيدحلا اذه ةحصب همكح يوونلا
 . ”يبرحلا ديز نب هللا دبع ةبالق يبأ مساو « لجرلا كلذ يف فلتخا

 لوسردهع ىلع سمشلا تفسك : لاق ىلالهلا ةصيبق نع دواد وبأ هجرخأ ثيدح اهنمو

 مث « مايقلا امهيف لاطأف نيتعكر ىلصف ةنيدملاب ذئموي هعم انأو هبوث رجي اًعزف جرخف ةي هللا
 ةالص ثدحأك « اولصف اهومتيأر اذإف « اهب هللا فوخي تايآلا هذه امنإ : لاقف تلجناو فرصنا

 . " ةبوتكم ا نم اهومتيلص

 دمحأو «(۲۳۹/۱) كردتسملا يف مكاحلاو ]٠٤١١ [  يئاسنلا حيحص «[1٤۱۱۹]دواد وبأ هاور : نسح (۱)

 . نسح هدانساو هب . ءاطع نع نایقس نع (۱۹۱ /۲)

 دمحأ هاور . ريشب نب نامعنلا نع ةبالق يبأ نع )٤/ ۲۷١( كردتسملا يف مكاحلاو [۸۸٤۱]يئاسنلا هاور ()

 نم ثيدحلا اذه ةبالق يبأ عامس مدع تبثياذهو . ريشب نب نامعنلا نع لجر نع ةبالق يبأ نع (۲۷ 9)

 . نيعم نب ىیحي هحجر ام وهو نامعنلا

 . يلالهلا ةصيبق نع ةبالق يبأ نع بويآ نع بيهو انث ليعامسإ نب ىسوم نع [۱۱۹۳] دواد وب هاور : حیحص (۳)
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 . مهبرقل لاجرلا ىلع فشكأ لاحلاو

 طئارش ىلع حيحص ثيدح : لاقو « كردتسملا» يف مكاحلاو اًضيأ يئاسنلا هجرخأو

 وهو لجر ةصيبقو ةبالق يبأ نيب طقسي : لاق مث « اًضيأ يقهيبلا هاورو « هاجرخي ملو نيخيشلا
 . ثيدحلا ةحص يف حدقي ال اذهو : « ةصالخلا » يف يوونلا لاقو . "” رماع نب لاله

 تفسخ : لاق ركب يبأ نع نسحلا نع « هحيحص » يف يراخبلا هجرخأ ثيدح اهنمو

 ىلصف سانلا ردابو دجسملا ىلإ ىهتنا ىتح هءادر رجي جرخف يب هللا لوسر دهع ىلع سمشلا

 اغإو « نيحيحصلل ثيدحلا اذه ازعف « ةصالخلا ١ يف يوونلا مهوو « مكتالص لثم نيتعكر مهب

 . يراخبلا هب درفنا

 اذه رهاظف « نيتعكر ىلصف هيفو ةرمس نب نمحرلا دبع نع ملسم هجرخأ ثيدح اهنمو

 لجأل امهنع باوجلا ىف ذ اوفلتخا دقو « دحاو عوكرب نيتعكرلا نأ : هلبق يذلا ثيدحلاو ثيدحلا

 . ناعوکرو نامایق ةعکر لک يف ينعي « نیتعكر یلص » : هلوق : يوونلا لاقف « مهيلع امهنأ

 . ىرخألا نع تكسو ةدحاو ةعكر مكح نع ربخأ اغنإ هنأ لمتحي : يبطرقلا لاقو

 ظفلف اًضيأو . ليلدب الإ زوجي الف « هرهاظ نع ظفللا جارخإ نيباوحلا نيذه يف : تلق

 نع فوسكلا ىور «ةضراعلا» يفو « كلذ دري مكتالص لثم نابح نباو « نولصت امك يئاسنلا

 -اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نع باوج اذه :ش ( مهب رل لاجرلا ىلع فشكأ لاخلاو) م ٠

 يتلا ةئيهلا يهو ةي يبنلا لاح نأ هيلإ بهذ اميف - هللا همحر - يعفاشلا هب جتحا يذلا

 لاجرلا برقب ءاسنلا نم لاجرلا ىلع فشكأ فوسكلا ةالص يف اهيلع -مالسلا هيلع-ناك

 . ءاسنلا فص لبق نوموقي مهنأل « -مالسلا هيلع-هنم

 ىلع ةدايز عوكرلا لاطأ اب هنأ لمتحي : لاقف « راثآلا » يف نسحلا نب دمحم ذخأ اذه نمو

 نم هسأر عفر ةي هنأ مهنم اتظ مهسوؤر لوألا فصلا لهأ عفرف تاولصلا رئاس عوكر ردق

 اوعكر اعكار ب هللا لوسر لوألا فصلا لهأ ىأر املف < مهسوؤر اوعفرو مهفلخ نم عوكرلا

 فلخ نمو مهسوؤر موقلا عفر عوكرلا نم هسأر ةَ هللا لوسر عفراملف « ةعكر مهفلخ ةمث

 . مهدنع عفرام بسح ىلع هوورف « نيعوكر عكر هنأ اونظ لوألا فصلا

 يف ةعقاو تناك - اهنع هللا يضر - ةشئاعو فوفصلا رخآ ناك نمل عقي دق هابتشالا اذه لثمو

 لمحيف مهدنع عقو امك القنف « تقولا كلذ يف نايبصلا فص يف سابع نباو « ءاسنلا فص

 : يبهذلا لاق : ظفاحلا لاق ؟ لاله ىلع مالكلل يقهيبلا ضرعتي مل اذال يردأ الو « )۳۳١/۳( يقهيبلا هاور (۱)
 .ةيؤر هل لاقو ‹ ةباحصلا يف ربلا دبع نبا هدعو « فرعیال

 1٤۱



 . نيتياورلا نيب اًقيفوت اذه ىلع

 ثالث يف لاقي اذامف « نيعوكر يف اذه انملس نإو انأل « اًنيش يدجي ال لامتحالا اذه : تلق

 . انركذ امك ىرخأ يف تاعوكر عبرأو ةياور يف تاعوكر

 همحر - ىعفاشلا نأل « رظن هيف : « لاجرلا ىلع فشكأ لاحلاو » هلوق ىف يزارتألا لاقو

 ىلع لاجرلا ةياور حيجرت مزاي ىتح اهدحو - اهنع هللا يضر - ةشئاع تور اب كسمتي ال - هللا

 . سايقلا نم انلق اب الإ حيجرتلا ىتأتي الف سابع نبا ةياورو اهتياورب كسمتي لب « ءاسنلا ةياور

 - ةشئاع ةياورو هتياور نوكتف « نايبصلا فص يف ناك تقولا كلذ يف سابع نبا : تلق

 . اذه ىلع ءاوسلا ىلع - اهنع هللا يضر

 . مهفص يف ناك دقو « سابع نبا لاجرلا نم اهثيدح ىور ليق نإف : لمكألا لاق

 . تقولا كلذ يف نايبصلا فص يف ناك هنأب : بيجأ

 همحر - يعفاشلا نأل « ابجني ملف ىمحلا لوح ماح امهنم لكو « زوجي ال اًضيأ اذه : تلق

 هب قلعتي لب « هبهذمل جاجتحالا يف « هدحو - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحب قلعتي مل - هللا

 يف اوفلتخا لاقي نأ انه اه باوصلا لب ءامهريغو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو رباج ثيدحبو
 هريغ نم ىلوأ هآرو «ثيدحب قلعت مهنم دحاو لكو «لكلا اورحت لاقي لب « فوسكلا ةالص

 . ةالصلا باوبأ يف دوهعملا لصألل هتقفاومو هتحص يف هيلإ هداهتجا ىدأ ام بسحب

 رئاس يف نأل « ةالصلا باوبأ يف سايقلل ةقفاوم ثيداحاأب قلعت - هللا همحر - ةفينح وبأو

 فوسكلا ةالص نوكت نأ يغبني كلذكف « ناتدجس ةعكر لك عم عوطتلاو تابوتكملا نم تاولصلا

 . كلذك

 بابحتسالا ىلع انثيداحأ لمحت : امهريغو بيطلا وبأو يزورملا قاحسإ وبأ لاقو
 اذه لصح اذإف « ة دحاو ةرم الإ ةنيدملاب كلذ لقني ملف : يجورسلا لاقو « زاوجلا ىلع مهثيداحأو

 . ىهتنا « عرشلا يف لصأ هل اب لمعي تاعوكر ةرشع ىلإ دحاو عوكرلا نم ريثكلا بارطضاللا

 ريغ يفو « ةرم ريغ فوسكلا ةالص ايب يبنلا ىلص : اولاق مهضعب نأل « رظن هيف : تلق

 . هلعف نم هطبضو هتالص نم هذه ءاش ام دحاو لک یورف ةنس

 ىلع ةدايزلا زوجت ال - هللا مهمحر - ةيعفاشلا دنع نأ « بذهملا حرش » يف يوونلا ركذو
 . هصوصن رهاظ وهو : لاق « مهروهمج عطق هبو « نیعوکر

 ءاهب اولمعي ملو نيعوكرلا ىلع ةدايزلا تحص دقو « مهدنع ةلوبقم لدعلا نم ةدايزلا : تلق
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 امهيف ةءارقلا لوطيو « هتياورل حيجرتلا ناكف

 لاقو . دحاو عوكر ىلع دازامعانل باوج وهف « نيعوكرلا ىلع ةدايزلا نع مهل باوج لكف

 هيلع ضرع هنأل ءاهيف عوكرلا لوط- مالسلا هيلع -هنأ داز اميف نيعوكرلا ليوأتو : يسخرسلا

 نع دمحم نع انركذ ام رخآ ىلإ مهسوؤر اوعفرف هسأر عفر هنآ اونظو موقلا ضعب لمف رانلاو ةنجلا
 اذكهو ؟ ال ما تلجنا له سمشلا لاح [ققحتيل] ةي هسأر عفر ليقو « انركذ ام ديق ام هيف بيرق

 . اًضيأ رظن هیفو عوکر لک يف لق

 تناكو افلتخاو « نيهجو نم ءاج اذإ ثيدحلا نأ ملعي ملأ نسحلا نب دمحم رظانم لاق دقو

 « معن : لاق ؟ ثيدحلا صقي يذلا نم تبثأ اهب يتآلا نأل « ىلوأ ةدايزلاب ذخألا ناك ةدايز هيف

 ال ريشب نب نامعنلاف : دمحم لاق « هيلإ عجري نأ يغبني ام ةدايزلا نم ثيدح يفف : رظانملا لاق

 مث نیتعکر یلص اب يبنلا نأ معزي نامعنلاف : تلق : رظانملا لاق « نيعوكر ةعكر لك يف ركذي

 ءال : لاق ؟ هب ذخأتفأ نیتعکر مث نیتعکر مث نیتعکر ىلصف : ماقف « سمشلا لجنت ملف رظن

 . ىهتنا « هثيدحو نامعنلا لوق فلاخت اذِإ تنأف : تلق

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحب ذخأت تنأ ءاوس دمحم لاق امك هل لوقي نأ لئاقل : تلق

 ةعكر لك يف تاعكر ثالث نم ركذ ام مهنع حص دق هل ليق معن : لاق نإف « سابع نباو رباجو

 كنأل ٠ تركذ ام فلاخت اَّذإ تنأف : هل ليق ءال : لاق نإف ؟ اهب ذخآأتأ ةدايز هذهف « تاعكر تس

 نب یبأ ثیدح امأو.[..... . ] انتجحبب هيلإ انبهذ ام اًسضيأ هفلاخيو اًضيأ فلاختو هتدمتعا

 نب عيبرلا نع يزارلا رفعج يبأ ثيدح نم مكاحلا هاور «ةدايز هيف انثدح - هنع هللا يضر -بعک

 نم ةروس أرقف ةي يبنلا ىلصف سمشلا تفسكنا : لاق بعك نب يبأ نع ةيلاعلا يبأ نع سنأ

 ٩ نیتدجس دجسو تاعکر سمخ مكرو لاوطلا

 ناكف [. . . .] نباو ناطقلا نبا ناظفاحلا هرقأو «يليصألا دمحم وبأ اًصضيأ هححصو نوقداص

 . ةقثلا نم ةدايزلا ربخ نأل اهب لمعي نأ يغبني

 فشكأ لاحلا ناك اذإ يأ « فوذحم طرش باوج هيف ءافلا :ش ( هتياورل حيجرتلا ناكف) :م

 انركذ دقو« صاعلا نب ورمع نبا ةياورل حيجرتلا ناكف « يَ يبنلا نم مهمؤي ءاسنلا نم لاجرلل

 . انيب امك كلذك سيلو واولا نودب رمع نبا باتكلا يف عقو هنأ

 يبنلا نأ رم ال فوسكلا يتعكر يف ةءارقلا مامإلا لوطيو يأ :ش ( امهيف ةءارقلا لوطيو) :م

 اب امهيف أرقي « ينانيغرملا » يفو « نارمع لآ ردقب ةيناثلا يفو < ةرقبلا رادقم ىلوألا يف ماق ةي
 يبأ نع دايز نب نسحلا ىورو « سكعلا ىلع وأ ءاعدلا ففخ ةءارقلا لوط ولو . ةبوتكملاك بحأ

 هتاورو « ةدئاز ظافلأ هيف ثيدحلااذهو .

 . هجیرخت مدقت : فيعض (۱)
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 امأ . -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق لثم دمحم نعو . رهجي : الاقو « ةفينح يبآ دنع يفخيو

 ةالصلاب تقولا باعيتسا نونسملا نأل ؛ ءاش نإ ففخيو لضفألا نايبف ةءارقلا يف ليوطتلا

 هللا يضر- ةشئاع ةياور امهلف رهجلاو ءافخإلا امأو ء رخآلا لوط امهدحأ فقخ اذإف « ءاعدلاو

 - - بدنج نب ةرمسو سابع نبا ةياور -هللا همحر- ةفينح يبألو «اهيف رهج ةي هنأ - اهنع

 «ء- امهنع هللا يضر

 نإو « اعبر اوؤاش نإو نیتعکر اولص اوؤاش نإ مهنآ سمشلا فوسك يف - هللا مهمحر-ةفينح
 . ةلفان اهنأل ؛ ةعبرأ لك يف اوؤاش نإو ‹نیتعکر لک يف اوملس اوؤاش نإ و« كلذ نم رثكأ اوؤاش

 -هللا مهمحر - كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةفينح يبأ دنع) :م ةءارقلا يأ :ش ( يفخيو) :م

 لاق هبو « ةءارقلاب:ش ( رهجي) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( الاقو) :م

 دمحم نع يور يأ :ش ( ةفينح يبأ لوق لثم دمحم نعو) :م ةياور يف - هللا همحر - كلامو دمحأ

 ناتياور دمحم نع ةفحتلا » ىفو . - هللا همحر - ةفينح ىبأ لوق لثمك ةءارقلاب رهجي ال هنأ

 . - هللا همحر - ةفينح يبأ عم ةياورلا ةماع يفو « عئادبلا » يفو .هيف

 ةءارقلا لوطيو » هلوق نأل « بوجولا نايب ال :ش ( لضفألا نايبف ةءارقلا يف ليوطتلا امأ) :م

 امأ هلوقب راشأف . هريغو بوجولا لمتحي وهو « هرصتخم » يف يورو « يرودقلا لوق «امهيف

 ةنسلا نايبف ةءارقلا ىف ليوطتلا امأو : لاق ولو « بجاو ريغ ليوطتلا نأ ىلإ هرخآ ىلإ ليوطتلا

 :ش ( تقولا باعيتسا نونسملا نأل « ءاش نإ) :م ةءارقلا :ش ( ففخيو) :م یفخی ال ام ىلع یلوأ ناکل

 لوط ةالصلا ففخ اذإ ينعي :ش ( رخآلا لوط امهدحأ ففخ اذإف ءاعدلاو ةالصلاب) :م هقارغتسا يأ

 اعدو ماق ءاش نإو « ةلبقلا لبقتسيو اعدف سلج ءاش نإ ءاعدلا اذه يف رايخل اب وهو ءاعدلا

 . ههجوب سانلا لبقتساو

 ةياور) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبالف يأ :ش ( امهلف رهجلاو ءافخإلا امأو) :م

 هجرخأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح :ش ( اهيف رهج ايي هنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 ةالص يف هاب يبنلا رهج : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ةورع نع ملسمو يراخبلا

 يراخبلا هاور ام هيلع ليلدلاو سمشلا فوسك فوسخل اب دارملاو . ثيدحلا« هتءارقب فوسخلا

 ةالص يف هب يبنلا رهج : تلاق - اهنع هللا يضر - ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح نم اًصضيأ
 ةالص يف ينعي اهب رهجف ةليوط ةءارق أرق يي يبنلا نأ : هظفلو «دواد وبأ هاورو « فوسكلا

 ةءارقلاب اهيق رهجف فوسكلا ةالص ىلص ةَ هللا لوسر نأ : هظفلو «يذمرتلا هاورو «فوسكلا

 رسف نم لوق عفديام ظافلألا هذه يفو : اولاق « هحیحص ) يف اًضيأ نابح نبا هاورو «هنسحو

 . رمقلا فوسخب (نيحيحصلا» ظفل

 ( - امهتنع هللا يضر - بدنج نب ةرمسو سابع نبا ةياور - هنع هللا يضر - ةفينح يبألو) :م
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 ؛يلجنت ىتح اهدعب وعديو « ءامجع يهو ءراهنلا ةالص اهنأو فيك لبق نم رم دق حيجرتلاو

 « ءاعدلاب هللا ىلإ اوبغراف ائيش عازفألا هذه نم متيأر اذإ يي هلوقل سمشلا

 يبنلا عم تيلص : لاق سابع نبا نع ةمركع نع ٠ هدنسم » يف دمحأ هاور سابع نبا ثيدح :ش

 « هدنسم » يف اًضيآ يلصوملا ىلعي وبأ هاورو « ةءارقلا نم اًفرح اهيف هنم عمتسأ ملف فوسكلا ةي

 . ° « ةفرعملا» يف ذ يقهيبلاو « همجعم » يف يناربطلاو « ةيلحلا » يف ميعن وبأو

 نب ةرمس لاق : لاق يدبعلا دابع نب ةبلعث نع ةعبرألا ءاور «بدنج نب ةرمس ثيدحو

 اإ هللا لوسر انب ىلص » هيفو ثيدحلا . . انل نيضرغ يمرن راصنألا نم مالغو انآ امنيب : بدنج

 . همامتب بابلا اذه يف ثيدحلا اذه رم دقو «  اًنوص هل عمسن ال فوسكلا

 فيك) :م ٠ مهبرقل لاجرلا ىلع فشكأ لاحلاو » هلوق هب دارأ :ش ( لبق نم رم دق حيجرتلاو) :م

 رهجي فيك هانعمو « فرظ هنأ هيوبيس نعو « مسا فيك :ش ( ءامجع يهو راهنلا ةالص اهنأو

 ذخأ « ةعومسم ةءارق اهيف سيل يأ « ءامجع راهنلا ةالص اهنأ لاحلاو فوسكلا ةالص يف ةءارقلاب
 مجعأ وهف مالكلا ىلع ردقي ال نم لكو « ملكتت ال اهنأل هب تيمس « ةميهبلا يه يتلا ءامجعلا نم

 ىتح يأ :ش ( سمشلا يلجنت ىتح) :م فوسكلا ةالص دعب مامإلا وعديو يأ :ش ( اهدعب وعديو) :م

 . اوعدي نأ بجي ةالصلا نم اوغرف اذإف « ءاعدلا تناك ة ةالصلا نأل < فشکلت

 ء«دمحأ لاق هبو « نيديعلا ىف امك دعب نيتبطخ بطخي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 دقو فرصنا اب يبنلا نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ىور اب اجتحاو

 هللا تایآ نم ناتیآ رمقلاو سمشلا نإ :١ لاق مث هيلع ینثأو هللا دمحف سانلا بطخف سمشلا تلجنا

 . ثيدحلا « .. اوقدصتو اولصو اوربكو هللا اوعداف كلذ متيأر اذإف « هتايحل الو دحأ تومل نافسخي ال

 امهنيبل امهيف ةنونسم تناك ولو « ةبطخلاب رمأي ملو ةالصلاب رمأ نيتبطخ بطخ ةي هنأ انلو
 دوعسم نبا ثيدحو . سايقلا الو ليلد امهيلع سيلف « نيتبطخ بطح هنآ ةي هنع لقني ملو

 . ةبطخلا ركذي ملو  نيحيحصلا » يف ةشئاعو رمع نباو

 تومل تفسك سمشلا نإ : مهلوق نع مهدريل بطخ ةي هنأ روكذملا ثيدحلا نع باوجلاو

 بيرغ ظفللا اذه :ش ( ءاعدلاب هللا ىلإ اوبغراف اًنيش عازفألا هذه نم متيأر اذإ ١ : اب هلوقل) :م
 . «  هللا ركذ ىلإ اوبغراف اهومتيأر اذإف :  ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم «نيحيحصلا» يف وهو

 . ةعيهل نبا ىلع هرادمو « ۳۳٣( /۳) يقهیبلاو ( ۰ »۹۳ /۱)دمحأ هاور (۱)

 نع [۱۲۹۲] ةجام نبا ء[1۷٥] يذمرتلاو « ]۱٤۸٤[ ىئاسنلا فيعضو « ]۱٠۸١[ دواد وبأ هاور : فيعض ()
 . فرعي ال لوهجم « دابع نب ةبلعل هتلعو . هركذف - ةرمس لاق دابع نب ةبلعث ينثدح سيق نب دوسألا
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 مل نإف ‹ ةعمجلا مهب يلصي يذلا مامإلا مهب يلصيو « ةالصلا نع اهريخأت ةيعدألا يف ةنسلاو

 یدارف سانلا یلص رضحی

 ةالصلا باتك ىف ناميلس وبأ ىورو « « اوعداو اوربكف اهومتيأر اذإف :  ةشئاع نع اًضيأ هجرخأو

 . ٠ ةالصلا ىلإ اوعزفاف اًئيش عازفألا هذه نم متيأر اذإ » : لاق هنأ ةي هللا لوسر نع

 ‹ هيلإ اوئجتلا يأ « ةمجعملا يازلاب «اوعزفاف » هلوق « اندنع ةجح وهو لسرم اذه : تلق

 . ًاجلملا عزفملاو « اجتلا يأ « هيلإ عزف لاقي

 باتك يف «هعماج » يف يذمرتلا ىور امل :ش ( ةالصلا نع اهريخأت ةيعدألا ىف ةنسلاو) م

 لوسر اي : ليق ةمامأ يبأ نع طباس نب نمحرلا دبع نع ةليللاو مويلا باتك يف يتاسنلاو تاوعدلا
 يذمرتلا لاق « ةبوتكم ا ةالصلا ربدو « ريخألا ليللا فوج ١ : لاق ؟عمسأ ءاعدلا يأ يب هللا

 طباس نب نمحرلا دبعو :ناطقلا نبا لاقو « ٠ هفنصم » ىف قازرلا دبع هاورو « نسح ثيدح :

 هللاو ذاعم اي » : هل لاق ةي ىبنلا نأ - هنع هللا ىضر - ذاعم نع ىئاسنلاو دواد وبأ یورو

 نسحو ك ثو كركذ ىلع ينعأ مهللا : لوقت نأ ةالص لك ربد نع عدت ال ذاعم اي كيصوأ « كبحأل ينإ

 يف وعدي ناك هنأ ةي يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا نع « طسوألا هخيرات » يف يراخبلا جتحاو

 5 ةالص لک ربد

 مامإلا موقلاب فوسكلا ةالص يلصي ينعي :ش ( ةعمجلا مهب يلصي يذلا مامإلا مهب يلصيو) م

 ةعمجلا يف امك « مامإلا نذإب هريغ وأ « ةفحتلا » يفو ‹ نيديعلاو ةعمجلا مهب يلصي يذلا

 نولصي لب مهدجاسم يف ناطلسلا نذإب مهيح مامإ اهيف مهمؤي و« ينانيغرملا » يفو « نيديعلاو
 . ىدارف سانلا ىلص مامإلا اهمقي مل ولو « ةدحاو ةعامج

 يلصي نأ دجسم مامإ لكل لوصألا ةياور ريغ يف ةفينح يبأ نع « ركب طوسبم » يفو

 . مظعألا مامإلا نذإب نكي : يباجيبسألا لاقو « طيحملا » يف رکذو . هدجسم يف هتعامجب

 يأ :ش ( ىدارف سانلا ىلص) :م ةعمجلا مهب يلصي يذلا مامإلا يأ :ش ( رضحبي مل نإف) :م

 دقو « هنعنع دق جيرج نباو . ةمامأ يبأ نع طباس نب نمحرلا دبع نع جيرج نبا نع ]۳٤۹۹[ يذمرتلا هاور (1)

 ءامهطرش ىلع هححصو « [۳۷۳ /۱) مكاحلا هاورو . [۲۲١٠]دواد وبآ : ينابلألا هححص : حيحص (۲)

 . يوونلا هححصو
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 اغنإو « ةنتفلا فوخل وأ ليللا يف عامتجالا رذعتل ةعامج رمقلا فوسك يف سيلو « ةنتفلا نع ازرحت

 يف سيلو « ةالصلا ىلإ اوعزفاف لاوهألا هذه نم ًائيش متيأر اذإ ي هلوقل ؛هسفنب دحاو لك يلصي

 . لقنب مل هنأل ةبطخ ؛ فوسكلا

 . مدقتلاو ميدقتلا يف :ش ( ةنتفلا نع ازرحت) :م لاحلا ىلع هباصتناو ٠ نيدرفنم

 هيلع بيع دقو « « طوسبملا) يف دمحم ظفل اذه :ش ( ةعامج رمقلا فوسك يف سيلو) :م

 لمعتسم فوسخلاو فوسكلا ظفل نم الك نأب درو « سمشلا ىف الإ لمعتسي ال فوسكلا ظفل نأب

 خسنلا ضعب يف عقوو « بابلا لوأ يف هيف مالكلا انققح دقو « رمقلاو سمشلا نم دحاو لك يف

 :م ةنسب تسيل اهنكل ةزئاج ةعامجملا ليقو ‹ حصأ لوألاو « ةعامج رمقلا فوسحخ يف سيلو

 فوسك ةي يبنلا نامز يف ناكو «ليللاب سانلا عامتجا رذعتل يأ :ش ( ليللاب عامتجالا رذعتل)

 سفن امأو « لقنل سمشلا فوسك يف امك ةعامج هيف ناك ولف « سمشلا فوسك ناك امك رمقلا

 نم ليللاب سانلا عامتجا نأل :ش ( ةنتفلا فوخل وأ) :م بيرق نع ةروكذملا ثيداحألابف ةالصلا

 رايتخا ةهج نمامإو ماحزلا عوقو ةهج نم امإ « مهنم ةنتف عوقو نع ملسي داكي ال دلبلا فارطأ
 . مامإلا

 يلصي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو « نيدرفنم ينعي :ش ( هسفنب دحاو لك يلصي اغنإو) :م

 نبال « ينغملا» يف ةو . هيف ةالصال : كلام لاقو ٠ فوسكلا يفامك ةعامجلاب فوسخلا ةالص

 لاقو . ملعلا لهأ نيب نم هب درناو « ةالص الو ةنس رمقلا فوسك يف سيل : كلام نعو « ةمادق

 ةسلج امهنيب نيتبطخبو ةءارقلاب رهجل ابو نيعوكرب ةعامج اهيلصي - هللا همحر - يعفاشلا

 . ةبطخلا يف الإ قاحسإو دمحأ لوق وهو « سمشلا فوسكك

 رظن عضوملا اذه يف :ش ( ةالصلا ىلإ اوعزفاف لاوهألا هذه نم اًئيش متيأر اذإ » : ةي هلوقل) :م

 يراخبلا هاور ام حص يذلا اغإو بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه نأ : لوألا : نيهجو نم

 . ةالصلا ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحو ملسمو

 :م دناعملا الإ كلذ ركني الو لمأتلاب كلذ رهظي « هآرم قباطي ال ثيدحلا اذه نأ : يناثلاو

 . ةبطخ رمقلاو سمشلا فوسك يف يأ : لمكألا لاقو :ش ( ةبطخ فوسكلا يف سيلو)

 اغإو ‹ رمقلا ركذ ىلإ جاتحي الف ةبطخلا نع ًالضف ةعامج رمقلا فوسحخ يف سيل : تلق

 فوسک ىلا ارام * تخ تولا يف سيو ۽ شما لوق نم يقذف ا ٠وق اوفر

 ب تح ةطحلا ف نوک فیکف ةعامج

 ‹« حيحص ريغاذهو « لقني مل سمشلا فوسك يف ةبطخلا نوك نأل يأ :ش ( لقني مل هنأل) :م

 ماقف رمقلاو سمشلا تلجنا نأ دعب فرصنا مث :ءامسأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىور امل
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 هللا تایآ نم ناتیآ رمقلاو سمشلا نإ » : لاق مث هلهأ وه اب هيلع ینثأو هللا دمحف سانلا بطخف

 هتیأر دق الإ هر مل تنک ءيش نم ام «هدابع امهب هللا فوخی نکلو هتایح الو دحآ توم نافسکی ال یلاعت

 « .. لاجدلا ةنتف نم اًبيرقو لثم مكروبق يف نونتفت مكنأ يلإ يحوأ دقلو « رانلاو ةنحلا ىتح اذه يماقم يف

 . ثيدحلا

 هتذخأ ولو ادوقنع اهنم تلوانتف ةنحلا تيأر ينإ ١ : لاقف سابع نبا ثيدح نم اًضيأ اجرخأو

 . ثيدحلا « طق ارظنم مويلاك رأ ملف رانلا تيأرو « ايندلا تيقب ام هنم متلكأل

 نم ريغأ دحأ نم ام ؛ دمحم ةمأ اي» : لاق ةي هنأ - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع اًضيأ اجرخأو

 دقلو » : - هنع هللا يضر - رباج نع ملسم جرخأو . ثيدحلا ..٠ . هتمأ ينزت وأ هدبع ينزي نأ هللا

 هلوسرو هللا دبع هنأ دهشو هيلع ىنثأو هللا دمحف بدنج نب ةرمس ثيدح نم دمحأ جرخأو

 « .. يبر تالاسر غيلبت نم ءيش يف ترصق ينأ نوملعت متنك نإ هللا مكدشنأ سانلا اهيأ اي » : لاق مث

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو « « هكردتسم » يف اًضيأ مكاحلا هجرخأو « هلوطب ثيدحلا

 هللا دمحف ماقف » : صاعلا نب ورمع ثيدح نم « هحيحص ١ يف نابح نبا جرخأو . هاجرخي ملو

 . ثيدحلا ٠ . . . هيلع ىنثأو

 انلو « ةياردلا» بحاص لاقو . لعفي هنأ ىلع ليلد كلذو « لقني مل هنأ انلو : لمكألا لاقو

 قيرطب يأ « لقني مل هنأل » هلوق ىنعم : يقانغسلا لاقو . لقنلا مدعو نتملا يف ثيدحلا نم يورام

 . ةرهشلا

 ريغ« لقني مل» هلوق نأل ؛ باوصلا جهنم ىلع دراو ريغ هنإف لمكألا مالك امأ : تلق

 ةا هنأل ؛ حيحص ريغ هلعفي مل هنأ ىلع ليلد كلذو هلوق كلذكو « هلعف دق هيب هنأل ؛ حيحص

 : نيهجو نم رظن هيفف ٠ ةياردلا » بحاص مالك امأو « هلعف دق

 ثيدحلا نأل «دجويالو « ديدس ريغ نتملا يف ثيدحلا نم يور ام انلو هلوق نأ : لوألا
 . فوسكلا ىف ةبطخلا ىفن ىلع لدي ال نتملا ىف يذلا

 قيرطب يأ » : يقانخسلا لوق امأو . انركذ ال حيحص ريغ « لقنلا مدعو » هلوق نأ : يناثلا

 فيكو « حيحص ريغف : ٠ ةرهشلا قيرطب يأ » هلوق امأو « دوجوم لقنلا نأ هنم رارقإف : “ ةرهشلا

 ؟ نآلا هانركذ امك « ةباحصلا نم دحاو ريغ هاور دقو « اروهشم نوكي ال

 لوقل اًعفد كلذ لاق اغإو « ةبطخلا دصقي مل ةه هنأب لقنلاب مهفارتعا دعب لمكألا باجأ مث

 . رانلاو ةنج لا نم هآر امع ارابخإو - مالسلا هيلع - ميهاربإ تول تفسكنا سمشلا نإ : لاق نم

۱4۸ 



 الو ‹ نيعم ءيش يف رصحنت ال ةبطخلا دصاقمو « ةبطخ نوكي ال فيك . هللا ناحبس : تلق

 لضف ركذو ظعوو هيلع ىنثأو هللا دمحف « ةبطخلا نم دوصقملا وه ام أدبو ربنملا دعص هنآ درو اميس
 « « هحيحص » يف نابح نباو « هدنسم» يف دمحأو يئاسنلا هاور ربنلا دوعصو « كلذ ريغو ةبطخلا

 ىنثأو هللا دمحف سانلا بطخف ربنملا دعصو ماقف « سمشلا تلجنا نأ دعب فرصنا مث مهظفلو
 . ثيدحلا « .. . رمقلاو سمشلا نإ » : لاق مث « هلهأ وه اجب هيلع

 لاقو « نورخآو دمحأو كلام لاق هبو « ةلفانلا لحت ىتح لصي مل ةفوسكم تعلط ول : عورف

 . ىعفاشلل اًقالخ « لوقأ هبو رذنملا نبا

 يفو فوسكلا يلصي الو : « طوسبملا» يفو . تاولصلا رئاسك بحتسملا تقولا اهتقوو

 بويأو ةداتقو بيعش نب ورمعو ةمركعو حابر يبأ نب ءاطعو نسحلا لاق هبو « ةثالثلا تاقوألا

 .دمحأو ةيلع نب ليعامسإو

 يف تفسك ولو حبصلا ةالص دعبو سمشلا رفصت ملام رصعلا دعب نولصي : قاحسإ لاقو

 جلثلاو راهنلاب ةلئاهلا ةملظلاو ديدشلا حيرلا لثم فوسكلا سنج نم اعامجإ لصي مل بورغلا

 ضارمألا مومعو ليللاب لئاهلا ءوضلاو بكاوكلا راشتناو لزالزلاو قعاوصلاو ةمئادلا راطمألاو

 اذكو « اوعرضتو اولأساو « اًنادحو اولص تعقو اذإ « عازفألاو لاوهألاو لزاونلا نم كلذ ريغو
 . كلذك ىعفاشلا دنعو « ودعلا نم بلاغلا فوخلا يف

 - هنع هللا يضر - اًيلع نأ يعفاشلا ىورو « نيفوسكلا ريغ يف ةعامج هدنع يلصي الو

 . هب تلق ثيدحلااذه حص نإ : لاق « ةعامج ةلزلز يف ىلص

 ىلصيال «رهاوجلا » يفو . - هنع هللا يضر - يلع نع تبثي مل رمألااذه : يوونلا لاقو
 دنعو . هراتخاو «ةالصلا بهشأ نع يمخللا ىكحو « كلام دنع تايآلا نم اهريغو لزالزلل

 لاقو « نآلا هانركذامك امهريغو ةديدشلا حيرلاو ةفجرلل يلصي الو ةلزلزلل يلصي دمحأ
 . یسوم يب نبا نع هاکح هانرکذ ام عیمحجل يلصي نم مهنم : يدمآلا

ê 

4 



 ءاقتستس الا باب

 ‹« زاج اًتادحو

 ( ءاقستسالا باب) :م

 امهنم الك نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملاو « ءاقستسالا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 ءادآ يفو « فالخ الب ةعامجب ىدؤت اهنوكل ىوقأ فوسكلا ةالص نآ الإ « ميظع عمجب ىدؤي

 . فالخ ةعامحلاب ءاقستسالا

 هللا ىقس لاقي رطملا وهو نيسلا مضب « ايقسلا بلط وهو « لاعفتسا نزو ىلع ءاقستسالاو

 ىقس لاقي « علاطملا» يفو « كيقسي نأ هنم تبلط اذإ اًنالف تيقتساو مهاقسأو ثيغلا هدابع

 هللا ىقس ليلخلا ركذ اذكو « نيهجولاب € اهنوطب يف ام مكيقسن $ ئرقو «دحاو ىنعمب ىقسأو
 و « هنم برشی اًيَقس هل تلعج هتیقسأو « برشیل هتلوان هتیقس :نورخآ لاقو . اهاقسأو ضرألا

 . رسكلاب يقسلا مسالاو « هضرأو هتيشامل هتيقس امل هتيقسأو ةفشب هتيقس لاقي

 لاق هبو :ش ( ةعامج يف ةنونسم ةالص ءاقستسالا يف سيل : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق) :م

 . لوقلا اذه ةفينح يبأ ريغ دحأ لقي مل : يوونلا لاقو . ةياور يف فسوي وبأو يعخنلا ميهاربإ

 انهثدح : لاقو حيحص دنسب « هفنصم ١ يف ةبيش يبأ نبا ىور دقو « حيحصب سيل اذه : تلق

 ةريغملا ىلصف لاق يقستسيل يفقسلا هللا دبع نب ةريغملا عم جرخ هنأ ميهاربإ نع ةريغم نع ميشه

 يبأ نبا لاق - هنع هللا يضر - باطخل ا نب رمع نع كلذ يورو « يلصي هآر ثيح ميهاربإ عجرف

 : لاق هيب نع يملسألا ناورم يبأ نب ءاطع نع مصاع نب صفح نب ىسيع نع عيكو انث : ةبيش

 . رافغتسالا ىلع داز امف يقستسيل - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخل ا نب رمع عمانجرخ

 وبأ لاق : لاقف لطابلاب هبصعت يف هيلع بترتي ال اب يلابي ال نمب نيبصعتملا ضعب أرجت دقو

 ؛ ةعدبلا تابثإ ةنسلا يفن نم مزليالو « ةنسب تسيل : لاق ال ةعدب ءاقستسالا ةالص نإ : ةفينح

 هنوك ىلع لدي ال لعفلا قلطم عفانملا يفو ‹ بابحتسالا لمتحيو « زاوجلا لمتحي ةنسلا مدع نأل

 . هنس

 هباصتناو « بكار عمج نابكرك « دحاو عمج واولا مضب :ش ( اًنادحو سانلا ىلص نإف) :م

 وٻُأ لاق ٠٠ يخركلا رصتخم حرش » يفو عني ال ينعي :ش ( زاج) :م نيدرفنم يأ « لاحلا ىلع

 يفو « هدنع انادحو نولصي : « ةضورلا » بحاص لاقو « اهب سأب الف اًنادحو اولص نإ : ةفينح

 : فسوي وبأ لاقو . ءاقستسالا يف ةعامجبب ةالص ال ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ يف : « عئادبلا »

 ةالصلا امأ : لاقف « ةبطخو تقؤم ءاعدو ةعامجب ةالص هيف له ءاقستسالا نع ةفينح ابأ تلأس

 . سأب الف اًادحو اولص نإف رافغتسالاو ءاعدلا اهيف نكلو « الف ةعامجبب
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 رافغتسالاو ءاعدلاو ءاقستسالا اغإو

 هدنع ةعامج يف ةالصلاو رافغتسالا ثيغلا رخأت دنع ةنسلا : « يخركلا رصتخم » يفو

 ةعامج نولصي الو اوجرخي نأ مهلف جورخلاب سانلا رمأو مامإلا جرخي مل ولو « ةنونسمب تسيل
 هنأل « زاج هنذإ ريغب اوجرخ نإو « « ةفحتلا » يف هركذ « ةعامج يف مهب يلصي نم رمأي نأ الإ
 . ةعامج نولصي ال مهنأ الإ « نذإلا ىلع فقوتي الف ةعفنملاو قزرلا بلطل

 ‹ هنم بلطلاو ىلاعت هللا ىلإ عرضتلا ءاعدلا :ش ( رافغتسالاو ءاعدلاو ءاقستسالا اغإو) :م

 - هنع هللا يضر - سابع نبا نع يور اغنإو « تقؤم ءاعد هيف سيلو « ةرفغملا بلط رافغتسالاو

 اًينه اًثيغم اًثيغ انقسا مهللا): لاق مث . . . هللا لوسر اي : لاقف ايب يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج : لاق

 هاور « انييحأ دق اولاق الإ هوجولا نم دحأ هيتأي امف كرت مث « ثئار ريغ ًالجاع اًقدغ اًقبط اًعيرم اًئيرم

 . « مألا» يف يعفاشلا هركذو ." ةجام نبا

 مهب ىلصف ءاقستسالل جرخ ةا هنأ سنأ نع ثيدحلا بيرغ يف هدانسإب ةنييع نبا ىورو

 ةحتافب ىلوألا ةعكرلا يف ءاقستسالاو نيديعلا يف أرقي ناك ام أرقو امهيف ةءارقلاب رهج نيتعكر

 املف € ةيشاغلا ثيدح كاتأ له و باتكلا ةحتافب ةيناثلا يفو « € ىلعألا كبر مسا حبس و باتكلا

 لاق مث « يقستسي نأ لبق ةريبكت ربكو هيدي عفرو هءادر بلقو ههجوب موقلا لبقتسا هتالص ىضق

 ًاللجم ًاليسم ًالئاس اًعيرم اًنيرم اینه اًقسوم اًقدغم اًئدغ اًقبط ادج ایقسو اًشیغم اًنیغ انٹغأو انقسا مھللا :١

 رضاحلل اًعالب هلعجتو دابعلا هب يقستو دالبلا هب ييحتل مهللا « ثئار ريغ ًالجاع راض ريغ اًعفان ارد اًمئاد
 ًءام ءامسلا نم انيلع لزنأ مهللا « اهنكس انضرأ يف انيلع لزنأو اهتنيز انضرأ يف لزنأ مهللا « دابلاو انم
 . « اريثك يسانأو اًماعنأو اًسنإ تقلخ ام هقساو ايم ةدلب هب ييحأف ًروهط

 : هلوق . ةناعإلا يهو « ةثاغإلا نم ميملا مضب « اًتيخم » :هلوق . ارطم يأ «اًتيغ» : هلوقف

 ناويحلل نمسملا ةبقاعلا دومحملا وهو « ةزمهلاب « اًئيرم » :هلوق . هيف ررض ال يذلا وه « اًينه»

 « اعبرم» يورو « بصخلا يهو « ةاعارملا نم ءارلا رسكو ميملا حتفب « اعيرم » :هلوق . هل نمسملاو

 نم قوف نم ةانثملا ءاتلاب « اعترم» يورو « مربرلا نم ةدحوملا ءابلا رسكو ءارلا نوكسو ميملا مضب
 . لوألا ىنعمب ةثلخملا ءاثلاب ىوريو « لبإلا هيف عتري ءام

 دالبلاو ضرألا قبط يذلا وه : يرهزألا لاق . ةدحوم! ءابلاو ءاطلا حتغب « اًقبط » هلوق

 :هلوق . ريخلاو ءاملا ريثك وه : يرهزألا لاق . لادلا حتفب « اقدغ » :هلوق . اهيلع قبطلاك هرطم

 فيفختو ميجلاب « دجلا» كلذكو « ماعلا رطملا « ًاروطقم اًيح »: هلوق . ءيطب ريغ يأ « ثئار ريغ»

 . رطملا ةدحوملا ءابلاب لباسلاو « لادلا

 نع طمسلا نب ليبحرش نع دعجلا يبأ نب ملاس نع ةرم نب ورمع نع شمعألا نع [۱۲۹۹] ةجام نبا هاور (۱)

 شمعألا ةنعنع الول حيحص هدانسإو «ةرم نب بعک
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 ةا هللا لوسرو < (١٠ةيآلا : حون)  رافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا تلقف > : ىلاعت هلوقل

 نيتعكر مامإلا يلصي الاقو . ةالصلا هنع ورت ملو ىقستسا

 :حون) 4 اراردم مكيلع ءامسلا لسري  ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا تلقف :  ىلاعت هلوقل) :م

 نود عرضتلاو ءاعدلا هيف لصألا ناكف « ةالصلاب ال رافغتسالاب ثيغلا لوزن قلع :ش ( ٠١ ةيآلا

 . ةالصلا

 : لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر - كلام نب سنأ نع قرط نم ملسمو يراخبلا ىور الو

 بطخيي مئاق ةَ هللا لوسرو « ءاضقلا راد وحن ناك باب نم لجر ةعمجلا موي دجسملا لخد

 : لاق « انثغي هللا عداف لبسلا تعطقناو لاومألاو يشاوملا تكله هللا لوسر اي : لاق مث هلبقتساف

 ام هللاو الف : سن لاق «انثغأ مهللا « انثغأ مهللا ء انثغأ مهلا » : لاق مث « هيدي ةَ هللا لوسر عفرفا

 ةباحس هئارو نم تعلطف : لاق « راد الو تیب نم علس نيبو اننیب امو « ةعزق الو باحس نم یرن
 سمشلا انيأر ام هللاو الف : سن لاق.« ترطمأ مث ترشتنا ءامسلا تطسوت املف « سرتلا لثم

 « اًمئاق هلبقتساف بطخي مئاق ةي هللا لوسرو « ةلبقملا ةعمجلا يف بابلا كلذ نم لخد مث « اعبس

 ا هللا لوسر عفرفانع اهكسيي هللا عداف « لبسلا تعطقناو لاومألا تكله هللا لوسر اي : لاقف

 ‹ رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو بارظلاو ماكآلا ىلع مهللا ء انيلع الو انيلاوح مهللا » : لاق مث هيدي

 لجرلا وهأ كلام نب سنأ تلأسف : كيرش لاق « سمشلا يف يشم انجرخو تعلقأف : لاق

 : هلوق ىنعم وهو «هل لصي ملو ةي هللا لوسر ىقستسا دقف يردأ ال : لاق ؟لوألا

 « هانركذ يذلا ثيدحلا اذه يف ينعي :ش ( ةالصلا هنع وري ملو ىقستسا ايب هللا لوسرو) :م

 ىلع ةالصلا هنع وري ملو هلوق نأ نظي الو ىقستسا ويي هللا لوسرو» : هلوقب هيلع هبنو

 نإ هركذن ام ىلع ءاقستسالا ةالص ىلص- مالسلا هيلع- هنأب ةريثك ثيداحأ تيور هنإف «قالطإلا

 يذلا رمع نبا ءاضق يف تعيب اهنأل ءاضقلا راد تيمس ءاضقلا راد وحن هلوق يف ىلاعت هللا ءاش

 . هراد يهو ‹ ةيواعم نم املأ نورشعو ةينامث يهو « نيملسملا لام تيبك هسفن ىلع هبتك

 « علسلا» و« باحسلا نم ةعطق يازلاو فاقلا حتفب « ةعزق ال » ثيدحلا اذه يف هلوق نإو

 ءانيلاوح هلعجا يأ «انيلاوح» هلوق . ةنيدملاب لبج ةلمهملا نيعلابو ماللا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب
 نم عفترملا ليقو « ةييارلا وهو ةمكأ عمج ٠ ماكآلا »و . هيلاوحو هلوح سانلا تيأر لاقي

 . راغصلا لابجلاو يباورلا يهو « برظلا عمج ةمجعملا ءاظلا رسكب « بارظلا »و .ضرألا

 يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش ( نيتعكر مامإلا يلصي) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو) :م

 ةياور يف دمحأو يعفاشلا دنعو « ربكي ال دمحأ نعو « ربكي كلامو امهدنع نأ الإ « دمحأو

 ركذو « دمحم عم فسوي يبأ لوق ةياورلا رهاظ يف ركذي مل هنإ مث« ديعلاو ةعمجل ا يف امك ربكي

 يبأ لوق عضاوم يف ركذو « ديعلا يف امك « ةعامجب نيتعكر هيف هبئان وأ مامإلا يلصي دمحم نع
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 سابع نبا هاور « ديعلا ةالصك نيتعكر هيف ىلص ايب يبنلا نأ يور امل

 ‹« دمحم عم ثايغ نب رشب ةياور يف ركذو «٠ طوسبملا » يف هركذ اذكو « ةفينح يبأ عم فسوي

 ءاقستسالا يف سيل : ةفينحوبأ لاق ينانيغرملاو « حصألا وهو « دمحم عم يواحطلا هركذ اذكو

 . ةعامجب هانعم يناشاكلا نيدلا ءالع لاق . فسوي يبأ لوق وهو « ةالص

 ةعمجلا ةالصك رهجي دمحم دنعو « ةءارقلاب رهجي ال امهدنع ىلص نإف : يجلاولولا لاق

 . « ةينقلا» يف اهركذ « رهجي ال ةياور يف دمحم نعو نيديعلاو

 ىلوألا يف  ىلعألا كبر مسا حبسب  امهيف أرقي نأ لضفألا : « ةفحتلا »و « عئادبلا » يفو

 يف ديعلا دئاوز امهيف ربكي الو نيديعلا يف درو امك « ةيناثلا يف ( ةيشاغلا ثيدح كاتأ له ل و
 لاقو « «هحرش)» يف يرودقلا اهركذ « دمحم نع ساك نبا ةياور يف ربكيو « روهشملا

 . فيعض هيف ثيدحلاو : يوونلا لاقو . ةيناثلا يف اًسمحخو ىلوألا يف اًتسمخ ربكي : يعفاشلا

 « ةءارقلاب امهيفرهجيو عمجٰل اب راهنلاب يلصي هنإ ثيح نم ينعي :ش ( نيديمعلا ةالصك) :م

 مث « ديعلا يف دئاوزلا تاريبكتلا هيف ربكي ال نكلو « ةماقإ الو ناذأ الب يلصي هنأ ثيح نمو

 لاق « ةضورلا دئاوز بيذهت » يفو « مويب الو هريغب الو نيديعلا ةالص تقوب صتخي ال ءاقستسالا

 ال امك تقوب صتخي ال هنأ حيحصلاو : لاق « ديعلا ةالص تقوب صتخي : يلماحملاو دماح وب

 يلصي هلوق ىلع فنصملا رصتقا ولو « طقف ةوحض نيتعكر يلصي « ةنودم لا » يفو « مويب صتخي

 هنأ ىلع ديعلا ةالصك هلوقب جتحا يعفاشلا نأل . ىلوآ ناكل ديعلا ةالصك ركذي ملو نيتعكر مامإلا

 . سابع نبا نع اًحرصم ءاج هنأل « قیرشتلا تاريبكت اهیف رہکی
 نع هلأسأ سابع نبا ىلإ ناورم ينلسرأ : لاق ةحلط نع يقهيبلاو ينطقرادلاو مكاحلا هاورو

 بلق ءب هللا لوسر نأ الإ « نيديعلا يف ةالصلا ةنس ءاقستسالا ةنس : لاقف « ءاقستسالا ةنس

 ‹« تاریبکت عبس یلوألا يف ربک « نیتعکر یلصو هنیی ىلع هراسیو « هراسی ىلع هنیی لعجف هءادر
 سمخ اهيف ربكو ( ةيشاغلا ثيدح كاتأ له # ةيناثلا يف أرقو € ىلعألا كبر مسا حبس # ًأرقو
 . دانسإلا حيحص اذه : مكاحلا لاق« تاريبكت

 ركنم : هيف يراخبلا لاق « رمع نب زيزعلا دبع نب دمحم هيف نإف « فيعض هنأب : هنع بيجأو
 ‹ سنأ نع يور ثيدحب ضراعم هنإ : لاقيو « ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو . ثيدحملا

 ‹ ةلبقلا لبقتساو ةالصلا لبق بطخف ىقستسا ةي هللا لوسر نأ « طسوألا » يف يناربطلا هجرخأ

 . ةريكت الإ امهيف ربكي مل نيتعكر ىلصف لزن مث « هءادر لوحو

 : لاق ةنانك نب هللا دبع نع سابع نبا ةياور ةعبرألا ةمئألا جرخأ :ش ( سابع نبا هاور) :م

 : لاقف ةي هللا لوسر ءاقستسا نع هلأسأ سابع نبا ىلإ ةنيدملا ريمأ ناكو ةبقع نب ديلولا ينلسرأ

 نكل « هذه مكتبطخ بطخي ملف ىلصملا ىتأ ىتح اعرضتم اعضاوتم ًالذتبم ايب هللا لوسر جرخ
\or 



 ةنس نكي ملف ىرخأ هكرتو ةرم هلعف انلق

 : يذمرتلا لاقو « ديعلا يف يلصي ناك امك نيتعكر ىلصو <« ريبكتلاو عرضتلاو ءاعدلا يف لزي مل

 . "هنع تکسو « هکر دتسم» يف مكاحلا هجرخأو « حیحص نسح ثیدح

 نبا ةياور نع ةفينح يبأ نع باوج اذه :ش ( ةنس نكي ملف ىرخأ هكرتو ةرم هلعف : انلق) :م

 ةرم كرتو ةدحاو ةرم ءاقستسالا يف ةالصلا نم هركذ ام ب يبنلا لعف يأ ءاهب اجتحا يتلا سابع

 . یرخأ

 اهنأ يف مالكلا امنإو « هعنمن ال نحنو « زاوجلا ىلع لد كلذ تبث نإ : انلق : لمكألا لاقو

 هكرت نم رثكأ هلعف نكي ملف ىرخأ هكرتو ةرم هلعف انه اهو « ةي يبنلا ةبظاوم ةنسلاو « ال مأ ةنس

 . ىهتنا . ةنس نوكي الف « ةبظاوم نوكي ىتح

 هيلع صن «تبث هنأل « ديدس.ريغ « كلذ تبث نإ » هلوق : لوألا « هوجو نم رظن هيف : تلق

 . نآلاهنعانركذامك يذمرتلا

 . اًبجاو نوک ءيش

 ملف « ىرخأ هكرتو « ةرم هلعف : هلوق وهو « اًضيأ فنصملا ىلعو هيلع دراو : ثلاثلاو
 . ةرم هلعف هنأ ىلع ليلدلا لدي مل هنأل « ةبظاوم نوكي ىتح هكرت نم رثكأ هلعف نکي

 تاريبكتك ءاقستسالا يف ربكي هنأ يف يعفاشلا هيلإ بهذ اميف باوجلا ىف يزارتألا لاقو

 . ديعلا يف تلقن امك تاريبكتلا اهيف ةي هللا لوسر نع لقني مل هنأ ديعلا ةالص نم دئاوزلا

 ةالص يف ديعلا تاريبكتك ربك هي هنأ نآلا ركذ ام نأل « ديدس ريغ اًضيأ اذه : تلق

 . فيعض هنكلو « لقن هنأل لوقي نأك هيلع علطا ولو « ءاقستسالا

 لاق مث« ةالصلا هنع وري ملو ًالوأ لاق هنأل ٠ ضقانتم فنصمل | مالك ليق نإف : لمكألا لاقو

 . يورم ريغ هنأك هلعج ىولبلا هب معت اميف اًداش ناك امل يورملا نأ باوح اف هنع يور امل

 هيوري ال ام يوارلا يوري نأ نيثدحملا رثكأ دنع ذاشلا نأل « ذاش يورملا نأ ملسن ال : تلق

 : لاق « ميمت نب دابع مع مهنم ةباحصلا نم دحاو ريغ هاور يورملاو < ال وأ مهفلاخ ءاوس تاقثلا

 دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور « ثيدحلا . . نیتعكر ىلصو يقستسي ةي هللا لوسر جرخ

 . ينزاملا يراصنألا مصاع نب ديز نب هللا دبع وه ميمت نب دابع معو « يذمرتلاو

 ]٥٦۳[« يذمرتلاو ء[٣۹٣۲۲] ةجام نباو ۰ ]۱٤١١[ یئاسنلاو « ]۱۱١١[ د واد وبأ « ىنابلألا هنسح : نسح (۱)

 . (۳۲۷ /۱) كردتسملا يف مكاحلا هاورو

of 



 ا0 بطخي مث « ديعلا ةالصب ؟رابتعا ةءارقلاب امهيف رهجيو هدحو دمحم لوق لصألا يف ركذ دقو

 ةبطخ -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو . دمحم دنع ديعلا ةبطخك يه مث بطخ ةي يبنلا نأ يور

 . هدنع ةعامج الو ةعامجلل عبت اهنأل ؛ ةفينح يبأ دنع ةبطخ الو « ةدحاو

 . . رطملا طوحق يب هللا لوسر ىلإ سانلا ىكش : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع مهنمو
 . بيرق نع هثیدح یضم دقو سابع نبا مهنمو . دواد وبا هاور « نیتعکر یلصف هیفو « ثیدحلا
 . . . .نيتعكر ىلصف يقستسي ب يبنلا جرخ : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - ةريره وبأ مهنمو

 . يواحطلاو ةجام نبا هجرخأ « ثيدحلا

 نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( هدحو دمحم لوق) :م« طوسبملا » يف يأ :ش ( لصألا يف ركذ دقو) :م
 ىف هركذاذك « فسوي ىبأ نيبو ةفينح ىبأ نيبو دمحم نيب ءاقستسالا ةالص يف روكذملا فالحل ا
 وبأو « هيف فسوي يبأ عم ادمحم نأ « ةفحتلا و ٠ رارسألا » يف ركذو «٠ طيحلا »و « طوسبملا»

 . هدحو همینح

 :ش ( ديعلا ةالصب ارابتعا) :م ءاقستسالا ةالص يتعكر يف يأ :ش ( ةءارقلاب امهيف رهجيو) :م

 بطخي ةالصلا دعب يأ :ش ( بطخي مث) :م « ةينقلا» يف اهركذ « رهجلل دمحم دنعو « ةعمجلاو
 يبأ نع « هننس » يف ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( بطخ مالسلا هيلع هنأ يور امل) :م مامإلا

 ناذأ الب نيتعكر انب ىلصف ىقستساف اموی يب هللا لوسر جرخ : لاق - هنع هللا يضر - ةريره

 لعجف « هءادر بلق مث « هيدي اعفار ةلبقلا وحن ههجو لوحو هللااعدو انبطخ مث « ةماقإ الو
 نب نامعنلا هب درفت :لاقو « «هننس»يف يقهيبلا هاورو « نيألا ىلع رسيألاو « رسيألا ىلع نيألا
 . ریثک مهو هثیدح يف نکل « قودص وه : يراخبلا لاق . يرهزلا نع دشار

 نيتبطخب نئمطي ينعي :ش ( دمحم دنع ديعلا ةبطخك) :م ءاقستسالا ةبطخ يأ :ش ( يه مث) :م

 اهنم دوصقملا نأل :ش ( ةدحاو ةبطخ فسوي يبأ دنعو) :م يعفاشلا لاق هبو « ةسلجب امهنيب لصفي

 الو) :م فسوي يبأ نع ناتياور امهنيب سولحجل اب « ةفحتلا » يفو « ةسلجل اب اهعطقي الف « ءاعدلا
 بلاغ يفو . روكذملا رابتعاب ريبكتلاو ةبطنلا نأل يأ :ش ( ةعامجلل عبت اهنأل « ةفينح يبأ دنع ةبطخ
 «دمحأو كلام لاق هبو « ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةعامج الو) :م لصألا ىلع اهنأل خسنلا

 . لقنلا مدعل ةبطخلا دمحأ ركذي مل« ةيلحلا» يفو

 ‹ ءاهقفلا ةعامج ةبطخلا ىلعو : ربلا دبع نبا لاقو « دوجوم لقنلا نأل « رظن هيف : تلق

 . ةبطخل-ا اهيف نأ ةروهشملا ةياورلاو « تاياور عبرأ هيفو

 نب ماشهو نامثع نب نابأو ريبزلا نباو رمع نع كلذ يور « ةالصلا لبق بطخي : ةيناثلاو

 . ]۱١١۸[ ةجام نباو « ينابلألا هفعض : فيعض )١(

 . ۳٤١( /۳) ننسلا يف يقهيبلا ةجرخأ (۲)



 هءادر لوحو ةلبقلا لبقتسا ةي هنأ يور امل ءاعدلاب ةلبقلا لبقتسيو

 . رذنملا نباو دعس نب ثيللا هيلإ بهذو « موزخم نب رمع نب دمحم ركب يبأو ليعامسإ

 . اهدعبو ةالصلا لبق ةبطخلا [و] ناتدجس هنأ : ةثلاثلاو

 . عرضتيو وعدي اغإو بطخي ال هنآ : ةعبارلاو

 نبا دابع نع دواد وبأ ىور امل :ش ( ةلبقلا لبقتسا ةي هنأ يور امل ءاعدلاب ةلبقلا لبقتسيو) م

 وعدي نأ دارأ امل هنأو يقستسي ىلصملا ىلإ جرح ةي يبنلا نأ هربخأ ديز نب هللا دبع نع ميمي

 عفر ءاش نإ فسوي يبأ نع« طيحملا »و « طوسبملا » يفو . " هءادر لوحي مث « ةلبقلا لبقتسا

 تافرعب وعدي ناك ةي هنإف « ةنس ءاعدلاب ديلا عفر نأل ؛ هيعبصإب راشأ ءاش نإو ءاعدلاب هيدي

 زئاج اهلك ةيعدألا يف نيديلا عفر نأ اذهب ملع « ةياهنلا » يفو . نيكسملا معطتسملاك هيدي اًطساب

 ىور امل « زوجي ءامسلا ىلإ هفك رهظب راشأ ولو « اهريغ ءاقستسالا نأل « ةعبسلا عضاوملا ىوس

 . هفك رهظب راشأو ىقستسا ةي هنأ - هنع هللا يضر - سنأ

 نم اًنيش لأس اذإو « ءالبلا عفدل ىعد نمل ةنسلا هذهو : ءاملعلا لاق « زيجولا حرش » يفو
 . « طوسبملا» يف اذكو « ءامسلا ىلإ هفك نطاب لعجي هللا

 ام ةفصو بيلقتلا نم معأ ليوحتلاو « هءادر بلقيو خسنلا ضعب يفو :ش ( هءادر لوحو) :م

 ىلع نيألا بناجلا لعج ارودم ناك نإو « هلفسأ هالعأ لعج اًعبرم ناك نإ« طوسبملا » يف هلاق
٤ 

 .رسيألا

 يبآ دنع هراسي ىلع هنيي لعج الإو « لعج لفسأ هالعأ لعجي نأ نكي ام : « طيحملا » يفو
 ةصيمخلاو ناسليطلاك ادحاو هلفسأو هالعأ ناك نإف : « ةفحتلا و « ىباجيبسألا ىفو . فسوي

 ام لعج : لاق هنأ كلام نع مکحلا نب دمحم یورو . هنیی یلع هلامشو « هلامش یلع هنیی لوح

 وبأو دمحأ لاق هبو ‹ هرهظ ىلع ءامسلا يلي ناك امو « ءامسلا يلي هلامش ىلع هنم هرهظ ىلع

 .روث

 هئارو نم ريو « رسيألا هقتاع ىلعام هنيي ذخأي نأ ليوحتلاو : ةيكلاملل « ةريخذلا » يفو

 . رسيألا ىلع نيألا ىلعامو « نيألا ىلع

 يف هيدي عفر دنع هتمامع ىلع تبثأ نوكيل هءادر- مالسلا هيلع -بلق اغنإ « طيحملا » يفو

 كلذ ءاج : تلق « ءادرلا ريغت دنع بصحخلا ىلإ بدحلا نم لاحلا ريغت ىحولاب فرع وأ ءاعدلا

 « طحقلا لوحتيل هءادر لوحو لیقو «هححصو رباج ثیدح نم مکاحلا ؛كردتسم» يف اًحرصم

 يراصنألا ديعس نب ىيحي نع (1۷ /۲) ينطقرادلا هاورو ‹ حيحص هدانسإو ٤/ ٤١( ) دنسملا يف دمحأ هاور )١(

 . ركب يبأ نب هللا دبع نع
 1٥٦



 همحر- ةفينح يبأ دنع امأ دمحم لوق اذهو : -هنع هللا يضر- لاق . انيور امل هءادر بلقیو

 الؤافت ناك هاور امو ةيعدألا رئاسب ربتعيف ءاعد هنأل هءادر بلقي الف -هللا

 هءادر بلقو سنأ ثيدح نم يناربطلل « تالاؤسلا » يفو « «هننسا» يف ينطقرادلا هاور كلذكو

 ىلإ بدجلا نم ةنسلا لوحتتل هيوهار نب قاحسإ ؟دنسم» يفو « بصخلا ىلإ طحقلا بلقي يكل
 . عيكو لوق نم هركذو « بصخل ا

 لاق) :م - هءادر لوحو ةلبقلا لبقتسا -مالسلا هيلع- هنأ يور هلوق هب دارأ :ش ( انیور امل ) :م

 لوق ءادرلا بلق يأ :ش ( - هللا همحر - دمحم لوق اذهو) :م فنصملا لاق يأ :ش ( هللا همحر

 ( هنأل هءادر بلقي الف ةفينح يبأ دنع امأ) :م نورثكألاو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « دمحم

 ءادرلا اهيف بلقيال ةيعدألا رئاسو :ش ( ةيعدألا رئاسب ربتعيف ءاعد) :م ءاقستسالا نأل يأ :ش

 يفو ٠« ةموظنملا حرش يراخبلا ىقتنم » يف هلقنو « فسوي يبأ لوق ركذي ملو ءاقستسالا كلذكف

 يبأ عم هلوق ركذ ‹ ينانيغرملا يف اًقالخ كحي ملو « ءءادر بلق هتبطخ ردص ىضم اذإ « طوسبملا »
 يف ةفينح يبأ عم هركذ يواحطلاو دمحم عم يخركلا ركذو « مكاحلا هركذ اذكهو « ةفينح

 . عضوم يف دمحم عمو « عضوم
 مل «هقفلا عماوج» يفو « فسوي يبأ لوق ىلع نورخأتملا فلتخا : «ةريخذلا »يف لاقو

 ركذ « هيقفلا »و « ةفحتلا»وعئادبلا»و « طيحملا » يفو . فسوي يبأ لوق ىلع الإ ءادرلا بلق ركذي
 وبأ لاقو « ةفينح يبأ دنع هءادر بلقي ال يعد اذإ مث مالسإلا خيش ؟طوسبم» يفو دمحم عم هلوق

 . هءادر بلقي : يعفاشلاو دمحمو فسوي

 اندنع ببسب هيلإ تقوو بيرق نع رم دقو « دیز نب هللا دبع ثیدح نم يور اب اوجتحاو
 ‹ اهمامت دعب مساقلا نبا ةياور يفو « ةيكلاملا نم نوشجاملا نبا لاق هبو « ةبطخلا ردص يضم دنع

 دحب هنع روهشملاو كلام نع ةثالشلا هذهو « نيتبطخلا نيب ليقو ‹ غبصأ دنعاهمامت لبق ليقو
 . يعفاشلا لاق هبو «اهمامت

 لجأل ناك هب جتحا يذلا ثيدحلا نم دمحم هاور امو يأ :ش ( لافت ناك هاور امو) :م

 الو «اطوسبملا» يفو « ةنسلا نايبل نكي ملف « بصحلا ىلإ بدجلا نم مهلاح بلقيل لؤافتلا
 ريغف هيلع ناك ام ينعي ءاوهلا ريغيل ةئيهلا ريغتب لءافتي -مالسلا هيلع - هنأ ىوس هاور امل ليوت

 . لاجلا مهللا

 هيفو هبلق هنأ يوارلا نظف هحلصأف هءادر لوحي -مالسلا هيلع -هنأ لمتحي ةيزانجلا يفو

 ليلعت هنأ : لوألا « نيهجو نم رظن فنصلملا مالك يف ليق « بيرق نع امهانركذ نارخآ ناهجو

 ناك نإ -مالسلا هيلع -يبنلاب ىسأتي نأ يغبني ناك هنأ : يناثلاو . زئاج ريغ وهو صنلا ةلباقم يف

 . ًالؤافت هلعف



 كلذب مهرمأ اَ هنأ لقني مل هنأل « مهتيدرأ موقلا بلقي الو

 سايقلاب لمعلا باب نم وه لب ‹ صنلا ةلباقم يف ليلعت هنآ ملسن ال انأ لوألا نع بيجو

 ةفينح وبأ هب جتحا امو « تبشم دمحم هب جتحا ام نأل كلذو تابثإلاو يفنلاب نيصنلا ضراعتل

 لاملا كاله- مالسلا هيلع-يبنلا ىلإ ىكش الجر نأ -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح وهو « فان

 نأل رظن هيفو « هءادر لوح هنأ ركذي ملو :يراخبلا لاق « ىقستساو هللا اعدف «لايعلا دهجو

 رظنلا هجوو « سايقلا نم هب جتحا ام ركذ اغنإو «ثيدحلا نم ةفينح وبأ هب جتحا ام ركذي مل فنصملا

 . حيحصلا ثيدحلا دوجو عم سايقلاب لمع هنآ

 ىلإ بلقني لاحلا نأ يحولاب ملع نوكي نأ زوجي- مالسلا هيلع - هنأب يناثلا نع بيجأو

 هيفني اميف ًرهاظ يسأتلا يف ةدئاف الف « هريغ نم ىتأتي ال ام اذهو « ءادرلا بلق نم بصخل ا

 « هيف هب يتأي ىتح «- مالسلا هيلع- هلعف اميف ةمكحلا ملعي نأ مزلي ال هنأل « رظن هيفو « سايقلا
 هيلع-هب عابتالا ةروص دوجول ةدئافلا نيع يسأتلا درجمو « ارهاظ يسأتلا يف ةدئاف ال لاقي فيكو

 ‹ سايقلاب كرتي فيك- مالسلا هيلع -يبنلا لعفب يسأتلا بجاو ريغ رمأ يف ناك ولو « -مالسلا

 . ةعبارلا ةجردلا يف وهو

 بلقيو- هلوق فالخب ريثكتلل هنأل « ديدشتلاب بلقي ال :ش ( مهتيدرأ موقلا بلقب الو) :م

 نب ديعس لوق انلوق وحن مهتيدرأ مهبيلقت مدعو « ءادر عمج ةيدرألاو فيفختلاب هنإف - هءادر
 كلام دنعو ةيكلاملا نم بهو نباو مكحلا دبع نباو دعس نب ثيللاو يروثلاو ةورعو بيسلملا

 نأل يأ :ش ( كلذب مهرمأ -مالسلا هميلع- هنآ لقني مل هنأل) :م هيف مامإلاك موقلا دمحأو يعفاشلاو

 يف هعم اوناك نيح ةيدرألا بيلقتب يأ « كلذب هباحصأ رمأ -مالسلا هيلع- يبنلا نأ لقني مل نأشلا

 . ءاقستسالا ةالص

 نأب بيجأو « ليلد الب جاجتحا هنأل « زئاج ريغ وهو عنملاب لالدتسا هنآأل « رظن هيف ليق

 ةلعلا ءافتنا نأل « هب سأب الف تناك اذإ امأ « ةنيعتم ةلعلا نكت ملاذإ زوجي ال اغنإ يفنلاب لالدتسالا

 نأل ‹ نمضيال هنأ بوصغملا دلو يف دمحم لوق ىلإ ىرت الأ « مكحلا ءافتنا مزلتست ةيصخشلا

 . هيلع دري مل بوصخغملا مسا

 مهيلع ركني ملو « هءادر- مالسلا هيلع- يبنلا بلق نيح مهتيدرأ اوبلق موقلا نإ : ليق نإف

 ‹ ةزانجلا ةالص يف «هيلعن علح -مالسلا هيلع- هوأر ىتح لعنلا مهعلخك اذه مهبلق نأب بيجأ

 . اذهاذكف « ةجح كلذ نكي ملف

 مل هنأ رهاظلا لب . مهنم كلذ فرع هنأ -مالسلا هيلع- هنع لقني مل لوقي نأ لئاقل : تلق

 . لاعنلا علخ ىلع كلذ سايق حصي الف كلذك ناك اذإف « مهل ًاربدتسم ناك هنأل « مهفرعي
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 . ةنعللا مهيلع لزنت اغنإو ‹« ةمحرلا لازنتسال هنأل ‹ ءاقستسالا ةمذلا لهأ رضحي الو

 :ش ( ةمحرلا لازنتسال) :م ءاقستسالا نأل يأ :ش ( هنأل ءاقستسالا ةمذلا لهأ رضحي الو) :م
 لوزن بلطل يأ « مهؤاعد باجتسي الف :ش ( ةنعللا مهيلع لزنت انإو ) :م ةمحرلا لوزن بلطل يأ
 طخسلا لهأ مهو « ٠١[ : دعرلا ] ( لالض يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو * : ىلاعت لاق « ةمحرلا
 نع ةنعلل اًعفد مهجورخ غبصأ عنمو انباحصأ نيب هيف فالخ ال اذهو « كلذ بولطملا ةنعللاو

 . اًسأب مهجورخب لوحكم ري ملو « يعفاشلاو يرهزلا لاق هبو « نيملسملا ءاعفش

 ةيرهاظلاو ةيكلاملا نم يضاقلا زوجو « هنع نوهني الو هب نورم ؤي الو: قاحسإ لاقو

 مهموي يف يقسلا لصحي اليك بيبح نبا هعنمو ‹ مهراعشل ءافخإ نيدرفنم مهجورخ يعفاشلاو
 ‹« كلذ نم اوعني مل ءارحصلا ىلإ وأ مهسئانك وأ مهعيب ىلإ مسفنأ عم اوجرحخ ولو ٠ سانلا نتفيف
 يف ةاشم تاعباتتم « ةفحتلا»و « عئادبلا »و « طيحملا» يفو « مايأ ةثالث نوجرخي « ينانيغرملا » يفو

 لك يف ةقدصلا نومدقيو مهسوءر يسكان هنم نيعضاوتم نيللذتم ةليسغ وآ ةعقرم وأ قلخ بايث

 . مهجورخ لبق موي

 دئاوز بيذهت » يفو « عبارلا مهموي يف نوعديو مايأ ةثالث نوموصي مهنأ يوونلا ركذو
 مدقلا يفو « زاوجلا ينزملا لقن ؟دغلا نم نوجرخي له « ةباجإلا ترخأت اذإ ةضورلا
 مامإلا يلصي نأ هيف انعامس نسحأ لاق هنأ فسوي يبأ نع لمكألا ةنازخ يفو ٠ بابحتسالا

 بطخي سوق ىلع اًنكتم ربنملا نود ضرألا ىلع اًمئاق ههجوب ةلبقلا ًالبقتسم ةءارقلاب ارهاج نيتعكر
 «هءادر لوح هتبطحخ ردص ىضم اذإف « نسحف ةدحاو ةبطخ بطخ نإف « نيتبطخب هالصلا دعب

 « هسوق اًبكنتم : يباجيبسألا يفو « اتسح ناك سوق وأ ىصع ىلع أكتا نإ « يتغملا ةينم » يفو
 «يخرکلا رصتخم » يفو « هسوق ىلع دمتعی هنآ يخرکلا رکذو لاق « هیبکنم ىلع اهلعجی هاتعم

 . مايقلا لوط ىلع هنيعي هنأل « ىصع وأ فيس وأ سوق ىلع دمتعي
 ربنملا ثدحأ نم لوأو « ىصع ىلع أكوتي نكلو « ربنملا جرخي ال ةيكلاملل « ةريخذلا »يفو

 « ءاعدلا عضوم يف ناك ولو ربنلا دعصي الو « عئادبلا» يفو « -هنع هللا يضر- نامثع نيط نم

 نم مهضعب سانلا ليلحتو ملاظملا درو ةبرقلاب اهلبق مامإلا مهرمأي نأ بحتسي «رهاوجلا » يفو
 ىف ءاقستسآلا ةالص ىلصي نأ بحتسلملاو «ةياردلا» يفو « بئاصملا ببس بونذلا نأل « ضعب
 . نهل ةئيه ال يتاللا زئاجعلاو « رابكلا خويشلاو « لافطألا جارخإ بحتسيو « ديعلا ىلصم
 . زاج مامإلا ءاقستسال جرخأ نإو « دوعق سانلاو مامإلا موقي لب «ربنملا جرخي ال« طيحملا» يفو



 فوخلا ةالص باب

 اذهب يلصيف ءهفلخ ةفئاطو « ودعلا هجو ىلإ ةفئاط : نيتفئاط سانلا مامإلا لعج فوخلا دتشا اذإ

 ‹ نيتدجسو ةعكر ةفئاطلا

 ( فوخل ا ةالص باب ) :م

 ضراعلاب اعرش امهنإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملاو « فوخل ا ةالص نايب يف باب اذه يأ:ش

 داهجلا وهو يرايتخا انهاهو « هايملا عاطقنا وهو يوامس هيف ضراعلا نأل ءاقستسالا مدق نكل

 هعبت فنصملاو ‹ يرودقلل ةرابعلا هذه :ش ( نيتفئاط سانلا مامإلا لعج فوخلا دتشا اذإ) :م

 « طوسيملا »و «ةفحتلا» ىف لعج هنإف « انباحصأ نم ءاملعلا ةماعدنع طرشب سيل فوخلا دادتشاو

 (مالسإلا خيش طوسبم)» يفو ءدادتشالا ركذ ريغ نم ودعلا برق سفن اهزاوج ببس « طيحملا »و

 قلعت يف امك « فوخلا ماقم ميقأ ودعلا ةرضح نأل « فوخلا ةقيقح ال ودعلا ةرضح فوخل اب دارملا

 نيب نإف « فوخلا ةالص اولصو ودعلا هنأ اونظف اداوس اوأر اذإ اذه ىلعف « رفسلا سفنب صخرلا

 . ةزئاج ريغ مهتالصف منغ وأ رقب وأ لبإ داوس هنأ نيب نإو « ةزئاج مهتالصف ودعلا هنأ

 فلخ ةالصلا يف موقلا عزانت اذإ هيلإ جاتحي اغنإ اذه - نيتفئاط سانلا مامإلا لعج - هلوق

 ةفئاط لك يلصيف « نيتفئاط موقلا لعجي نأ مامإلل لضفألاف اوعزانتي مل اذإ امأ « دحاو مامإ

 ءازإب نوموقي مث مهتالص مامن مهمامإ مهب يلصي ةفئاطو ‹« ودعلا ءازإب نوموقي ةفئاطف «مامإب

 . اهمات مهتالص ودعلا ءازإب اوناك يتلا ةفئاطلا نم لجر يلصيو « ودعلا

 ريدقت ىلعف بصنلا امأ « عفرلاو بصنلا ةفئاط يف زوجيو :ش ( ودعلا هجو ىلإ ةفئاط) :م

 :م ودعلا هجو ىلإ ةفئاط امهدحأ ريدقتلاو « فوذحم ًادتبم ربخ هنأ ىلعف عفرلا امأو « ةفئاط لعج

 . هوحن اضيأ نيهجولاب :ش ( هفلخ ةفئاطو)

 ةعكر) :م هفلخ مهلعج نيذلا مهو :ش ( ةفئاطلا هذهب ) :م مامإللا يأ :ش ( يلصيف) :م

 هعم دجس ةدحاو ةدجس دجس اذإ هنأ ءاملعلا ضعب لوق نع ازارتحا ذهب ديق :ش ( نيتدحسو

 يناثلا فصلا مدقتيو « فصلا اذه رخأتي مث « ودحلا نم يناثلا فصلا مهسرحيو « لوألا فصلا

 ىلع ةيناثلا ةعكرلا يلصي مث « ودعلا نم لوألا فصلا مهسرحيو « ةيناثلا ةدجسلا مهب دجسيف

 4 مکئارو نم اونوکیلف اودجس اذإف :  یلاعت هلوق رهاظب اوکسمتو مهب ملسیو دھشتیو هجولا اذه
 . ناتدجسلا وهو دوهعملا لماكلا ىلإ فرصنت ةقلطملا ةدجسلا : انلق ٠١١] : ءاسنلا]

 ركذ ىلإ جتحي ملو « ةدجس متي ةعكرلا نأل « يفكي ناك - ةعكر - هلوق: بلق نإف

 . نيتدجسلا



 ةفئاطلا كلت تءاجو ودعلا هجو ىلإ ةفئاطلا هذه تضم ةيناشلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإف
 ‹ودعلا هجو ىلإ اوبهذو اوملسي ملو ٠ ملسو دهشتو نيتدجسو ةعكر مامإلا مهب يلصيف
 اودهشتو نوقحال مهنأل ؛ ةءارق ريغب اًنادحو نيتدجسو ةعكر اولصف ىلوألا ةفئاطلا تءاجو
 مهنأل ةءارقب نيتدجسو ةعكر اولصو ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ودعلا هجو ىلإ اوضمو اوملسو

 اوملسو اودهشتو نوقوبسم

 . لامتحالا اذه عفرل اديكأت نيتدجس ركذ : تلق

 ةعكر مهب ىلص نيذلا مهو :ش ( ةفئاطلا هذه تضم ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإف) ۴
 :ش ( ةفئاطلا كلت تءاجو ) :م ودعلا ماهس مهقحلي ال ثيحب :ش ( ودعلا هجو ىلإ) :م نيتدجسو
 (اوملسي ملو ملسو دهشتو نيتدجسو ةمكر مامإلا مهب يلصيف ) :م ودعلا ءاجت نيفقاو اوناك نيذلا مهو
 . مههاجت نوفقيو :ش (ودعلا هجو ىلإ اوبهذو) :م ناتدجسو ةعكر مهيلع تيقب هنأل :ش

 ةمكر اولصو ) :م نيتدجسو ةعكر ًالوأ مهب ىلص نيذلا مهو :ش ( ىلوألا ةفئاطلا تءاجو) :م
 نوءرقي ال ينعي :ش ( ةءارق ریغب) :م لاخلا ىلع هباصتناو « نیدرفنم ينعي :ش ( اتادحو نیتدجسو
 (ودعلا هجو ىلإ اوضمو اوملسو اودهشتو) :م ةءارق هيلع سيل قحاللاو :ش ( نوقحال مهنأل ) م
 ( نوقوبسم مهنأل ؛ ةءارقب نيتدجسو ةعكر اولصو ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ) :م مههاجت نوغقيو :ش
 . ةالصلا نم هيلع اميف درفنملا مكح يف هنأل « ةءارقلا هيلع قوبسمللو :ش

 . هجولا اذهب نيتفئاطلا ةالص تمتف :ش ( اوملسو اودهشتو) :م

 اهتالص ةفئاطلا هذه متت ىتح فقو نيتدجسو ةعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص اذإ : كلام لاقو
 مهب يلصيف لصت مل يتلا ةفئاطلا كلت يتأتو « ودعلا هجو ىلإ نوبهذيو مهمامإ لبق اوماسيد

 . مهب ملسيف اهتالص ةيناثلا ةفئاطلا متت ىتح ارظتنم فقي لب « امهدنع

 إلو ةيناثلا ةفئاطلا ىتأت ىتح ةءارقلا ليطيو ارقي ةبناثلا ىنإ مامإلا ماف اذإ مث : يوونلا لاقو
 دحأ ىف ةريصق ةروسو ةحتافلا اهعم أرقي ةبناثلا ةفئاطلا تءاج اذإ ىتح « ةليوطلا ةءارقلا هذهب دتعي
 «ةيناثلا ةفئاطلا يتأت ىتح هللا ركذيو حبسي لب أرقي ال مامإ يف لاقو ٠٠ ءالمإلا يف وهو  نيلوقلا
 . هتقرافم نووني الو مهيلع ةيقابلا ةعكرلا اومتيل هوقراف ةبناثلا ةعكرلا مهب ىلص اذإ ةيناثلا ةفتاطلاو

 تقتو مامإلا ةقرافم يونت مامإلا عم ىلوألا ةعكرلا تلص اذإ ىلوألا ةفئاطلا نآ ىلع اوقفتاو
 «انلوق لثم لوق يف لاوقأ ةثالث ةيعفاشلل « ىفصتسملا » يفو « ودعلا هجو ىلإ بهذتو اهتالص
 « ىرخأ ةرم مهب ىلصف ىرخألا ةفئاطلا ءيجت مث ةالصلا مات هعم يتلا ةفئاطلاب يلصي لوق يفو
 ةعكر ىلوألا ةفئاطلاب يلصي هنم روهشملا وهو لوق يفو « زئاج لفنتملاب ضرتغملا ءادتقا هدنع نإف
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 يتلا ةفصلا ىلع فوخل ا ةالص ىلص ةَ يبنلا نأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ةياور هيف لصألاو

 انلق

 هذهب يلصيو « ينزملا هركذاذك ىرخألا ةفئاطلا راظتنا يف مايقلا ديو « أرقي الو فقيو موقيف

 ٠ ىرخألا ةفئاطلا ءيجت ىتح نوملسيو هتقرافم اووني نأ يغبني نكل « مهتالص مات ةفئاطلا

غ نم مهتالص مات ةفئاطلا هذه يلصت ىتح اًسلاج ثكي لب « ملسي الو ةعكر مهب يلصيف
 هين ري

 . زيجولاو مهتصالخ يف اذك « هعم نوملسيو مامإلا ملسي مث « ةقراغملا

 ةالص يف <مالسلا هيلع- يبنلا نع تيور دق : « ةضراعلا» يف يبرعلا نب ركب وبأ لاقو

اهالص ««اطوملا حرش سبقلا » يفو « ةفلتخم ةياور ةرشع تس اهحصأ « ةريثك تاياور فوخلا
 

 يف [ اهالص ] -مالسلا هيلع- هنأ مهضعب ركذو « ةرم نيرشعو اًعبرأ -مالسلا هيلع- هللا لوسر

 . عضاوم ةرشع

 ؛ ماسمو يراخبلا دنع عاقرلا تاذ ؛ عضاوم ةعبرأ يزاغملاو ريسلا لهأ دنع رقتسا يذلاو

ع نافسعو -هنع هللا يضر -رباج نع يئاسنلا دنع ةلخن نطبو « ةمثح نب لهس نع
 دواد يبأ ن

 . - امهنع هللا يضر سابع نبا نع يئاسنلا نع درق يذو . اًضيأ رباج نع يئاسنلاو

 دبع نب رباج نع ناسيك نب بهو نع نامثع نب ديعس ثيدح «يزاغملا» يف يدقاولا یورو

 دعب اهالص مث « عاقرلا تاذ ةوزغ [يف]فوخلا ةالص ةي هللا لوسر ىلص ام لوأ :لاق هللا

غأو ليق « هريغ نم تبثأ اندنع اذهو : يدقاولا لاق « نينس عبرأ امهنيب نافسعب
 ملسم هاور ام اهبر

لل تناكف « نيتعكر ةفئاط لكب ىلص مالسلا هيلع هنأ -هنع هللا يضر- رباج نع
 هيلع يبن

 . ناتعكر ناتعكر مهلو اعبرأ -مالسلا

لص -مالسلا هيلع هنآ- هنع هللا يضر- ناميلا نب ةفيذح نع دواد وبأ هاور ام اهبرغأ نمو
 ى

ب قاحسإو نسحلاو سابع نبا نع يورو . اوضقي ملو ملسي مث ةعكر ةفئاط لكب
 نأ هيوهار ن

 لقن نكل «هلثم كاحضلاو سواطو -هنع هللا يضر- رباج نع لقنو «ةعكر فوخلا ةالص

 هلقن يذلاو ةعكر نيمومأملا ىلعو «ناتعكر مامإلا ىلع ضرفلا نأ ءالؤه نع دماحوبأ

 . ةعكر لكلا ىلع بجاولا نأ مهنعروهمجلا

 بجوي ال فوخلا نأ مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفاك ءاملعلا بهذم : يوونلا لاق

 لاقو « لاقتنالاو يشملا زوجيو « ةالصلا رصق بجوي ال فوخل ا : ىباجيبسألا لاقو « رصقلا

 . اّنالث موقلاو اًتس برغم ا مامإلا يلصي : يرصبلا نسحلا

 هيلع-يبنلا نأ- هنع هللا يضر- دوعسم نبا ةياور ):م بابلا اذه يف يأ :ش ( هيف لصألاو) :م

فئاط « نيتفئاط سانلا لعج هنأ ينعي :ش ( انلق يتلا ةفصلا ىلع فوخا ةالص ىلص- مالسلا
 هفلخ ة

 نارمع انثدحو « دواد وب هاور دوعسم نبا ثيدحو « ءانركذ ام رخآ ىلإ ودعلا هجو يف ةفئاطو
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 ىلص : لاق «دوعسم نب هللا دبع نع ةديبع ىبأ نع فيصخ انث < ليضف نبا انث « ةريسم نبا

 لبقتسي اًمصو مالسلا هيلع هللا لوسر فلحخ امص اوماقف فوخلا ةالص- مالسلا هيلع- هللا لوسر

 ودعلا ءالؤه لبقتس او مهماقم اوماقف نورخآلا ءاج مث «- مالسلا هيلع-يبنلا مهب يلصيف « ودعلا

 مث اوملس مث « ةعكر مهسفنأل اولصف ءالؤه ماقف ملس مث « ةعكر- مالسلا هيلع- يبنلا مهب لصف

 مث ةعكر مهسفنأل اولصف مهماقم ىلإ كئلوأ عجرو « ودعلا |بقتسم كئلوأ ماقم اوماقفاوبهذ
 . اوملس )0

 . يوقلاب سيل فيصخو « هيبأ نم عمسي مل : ةديبع وبأ لاقو « اضيأ يقهيبلا ىورو

 . عضوم ريغ يف هب اجتحم يراخبلا هل جرخأ « ةقث هللا دبع نب رماع همسا ةديبع وبأ : تلق

 نباو ‹ ةعرز وبأ هقثو نمحرلا دبع نبا ةمجعمل < | ءاخلا مضب فيصخ نو « هریغو ملسم هل یورو

 . حلاص :يئاسنلا لاقو . دعس نبأو ةريغم

 نبا یور امك نیتفئاطلاب ىلص- مالسلا هيلع- هنآ رمع نبا نع ملاس یور « طوسبملا » یفو

 . -هنع هللا ىضر- دوعسم

 هللا همحر -يراخبلل ظفللاو « مهبتك ىف ةتسلا ةمئألا هجرخأ رمع نبا ثيدح : تلق

 -هللا لوسر عکرو ودعلا ىلع ةفئاط تلبقأو ىلصف « هعم ةفئاط تماقف انب يلصي ةَ هللا لوسر

 عكرف مهنم دحاو لك ماقف « ملس مث نيتدجس دجسو نيتعكر مهب - مالسلا هيلع- هللا لوسر

 سراحلاك مامإلا ىقبيو « ةدحاو ةلاح يف « مهؤاضق ناك رمع نبا ثيدح يف نأ دوعسم نبا

 . مهتالص ةغيص ىلع اًقرفتم مهؤاضق ناک دوعسم نبا ثیدح يفو . هدحو

 ةيفيك ركذي مل رمع نبا ثيدح يفو « اذه رمع نبا ثيدحب انباحصأل يجورسلا لدتساو

 ةيكلاملا نم بهشأ صن اذكهو « ةيفيكلا يف صن هنإف « دوعسم نبا ريسفت ىلع لمحف « مهئاضق

 . لطاب وهو ءاعماوضق : بيبح نبا لاقو « مهبهذمل اقفاوم هراتخاو « هريسفت ىلع

 هيلع- هنآ ةمثح يبأ نب لهس نع ريبج نب تاوخ نب حلاص ثيدحب دمحأو يعفاشلا جتحاو

 هاورو « ملسمو يراخبلا يحيحص يف عاقرلا تاذ ةوزغ يف« امهبهذمك « امهالص -مالسلا

 .......... ] ‹ هعوفرم ىلع ةمثح يبأ نب لهس ىلع هفوقوم حجرو « اعوفرم كلام

 . [٤٤١١]دواد یبأ ننس « ینابلألا هفعض : فیعض (۱)
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 انيور اب هيلع جوجحم وهف اننامز يف اهتيعرش رکن نإو فسوي وبأو

 نم دج لبق عضوم ءارلا رسكب عاقرلا تاذو « يباحص تاوخو «يعبات حلاص : يوونلا لاقو

 ةرمحو ضايب هيف لبج مسا ليقو « كانه ةرجش مساب تيمس ليقو « نافطغ ضرأ

 يفف « رمع نبا ةياور [. . .]لعف ولو :يوونلا لاقو . مهتيول يف تناك عاقرلا : ليقو «داوسو

 لاقو . ديعب انباحصأ ضعب لاق : يلازغلا لوقو « هتحص روهشملا حيحصلاو « نالوق هتحص

 يعفاشلا هيلع صن لب « باحصألا ضعب ىلإ هتبسن امهدحأ « نيئيش يف طلغو : اًضيأ يوونلا

 . هفيعضت يناثلاو . ةلاسرلا يفو ديدجلا يف

 نم حصأ نوكي ءيش يأو « يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ يعفاشلا لاق نولوقي مه : تلق

 ريبج نب تاوخ ةياور هل :(طيسولا» يف يلازغلا لاقو . ةعامجلا هتجرحخ دقو « رمع نبا ثيدح

 نبا ثيدح يرزاملا لعجو . ناخيشلا هجرخ امثيح لهس نع حلاص هنبا يوارلا اغنإو « طلغ وهو

 ملعلا يف اذكه - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ لوق رباج ثيدحو «بهشأو يعفاشلا لوق رمع

 . ةلبقلا نيبو مهنيب ودعلا ناك اذإ الإ هب ذخألل ىنعم الو : لاق مث ءامهيف وهس وهو

 يعفاشلاو رمع نبا ةياورب بهشأو هباحصأو - هنع هللا يضر - ةفينح وبأ ذخأ لب : تلق

 يف ي دادغبلا رصن وبأو «يخركلا رصتخم حرش» يف يرودقلا لاقو . ةمثح يبأ نب لهس ةياورب

 باهذلا ةلاح يف بوكرلا مث « ىلوألا يف فالخلا انإو « زئاج لكلا «يرودقلا رصتخم حرش»

 . ودعلا نم اًبيرق ناك نأب زوجي الو « الوزن اوناك اذإ « ءيجملاو

 نم وأ ودعلا ىلإ ةلبقلا نم اوناك ءاوس مهتالص حصت ال اًنابكر اوفرصنا نإف «ةفحتلا »يفو

 مهنم دحاو بكر نإ «ينانيغرملا» يفو . انباحصأ نع ةياورلا رهاظ باوج وهو « ةلبقلا ىلإ ودعلا

 هجو ىلإ هفارصنا دنع مهنم بكر نم «طوسبملا »يفو « هتالص تدسف ودعلا ىلإ هفارصنا دنع

 . ةرورضلل ودعلا ىلإ يشملا فالخب « ريثك لمع بوكر لا نأل « هتالص تدسف ودعلا

 يف انه مالكلا :ش ( انيور اجب هيلع جوجحم وهف اننامز يف اهتيعرش ركنأ نإو فسوي وبأو) :م

 ام ىلع ةفوطعم ةلمج خلإ . . فسوي وبأو هلوق نأ وهو « بيكرتلا ىنعم يف : لوألا . نيعضوم

 لوخدو انيور اب هيلع جوجحم وهف هلوق ينعأ « ةلمجلا هربخو أدتبم فسوي وبأ هلوق نأل « اهلبق

 ريدقت « ردقم ىلع فطع ركنأ نإو هلوق يف واولاو ءأدتبملاب ةيطرشلا ةلمحلا قلعتل اهيف ءافلا

 « انيور ا هيلع جوجحم وهف ركنأ نإو « فوخل ا ةالص ةيعرش ركني مل فسوي وبأو : مالكلا

 لوسرلا نامز يف فوخل ا ةالص ةيعورشم ركني مل فسوي ابأ نأل « رظن نع ولخي ال همالك نكلو

 هللا يضر- دوعسم نبا ثیدح وه انیور اب هدارم نأل « هيلع ةجح دوعسم نبا ثیدح نوکی یتح

 ثيداحأب هيلع جوجحم وه لاقي نأ نكي لب دوعسم نبا ةياور هيف لصألاو لاق يذلا -هنع

 : عضوملا اذه ريغ يف ةروكذم
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 نایفس نع ییحیان( .... . ]دواد وبأو ىلعي وبأ هاور « صاعلا نب ديعس ثيدح : اهنم
 نبا ديعس عم انك :لاق « مدهز نب ةبلعث نع لاله نب دوسألا نع ميلس نب ثعشألا ينثدح
 : ةفيذح لاقف ؟فوحلا ةالص يب - هللا لوسر عم ىلص مكيأ : لاقف ماقف ناتسربطب صاعلا

SD O EEE 
 و« اهحتفف ناتسربطب سانلاب ازغو ةفوكلا ىلع هلمعتسا- هنع یلاعت هللا يضر- نامثع ناک

 . ناليك يقرش راجشألاو هايملا ةريثك دالب

 ملسم انث -هنع ىلاعت هللا يضر- ةرمس نب نمحرلا دبع نع هريغو دواد وبأ هاور ام : اهنمو
 - ةرمس نب نمحرلا دبع عم اوزغ مهنأ يبأ ينربخأ : لاق بيبح نب دمصلا دبع انث ميهاربإ نبا
 روغث نم ةيحان ةدحوملا ءابلا مضب لباكو « فوخلا ةالص انب ىلصف « لباك-هنع ىلاعت هللا يضر
 . دنهلل مخاتم ناتسراخط

 ءاهريغو نيفصب اهالص هنأ -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع نع يقهيبلا هاور ام : اهنمو
 فوخلا ةالص برغملا ىلص- هنع ىلاعت هللا يضر- ايلع نأ هيبأ نع دمحم نب رفعج ركذيو :لاقو
 ۰ . ريرهلا ةليل

 « فوخلا ةالص ىلص هنأ فسوي يبأ نع ةيلاعلا يبأ نع ةداتق قيرط نم اًضيأ هاور ام : اهنمو
 لحف «دحأ راكنإ ريغ نم مالسلا هيلع يبنلا دعب اهوماقآ- مهنع هللا يضر- ةباحصلا ءالؤهف

 هيلع- هللا لوسر دعب فوخلا ةالص ةيعورشم يفاوفاتحخا ء ءاملعلا نأ : يناثلا عضوملا
 يف فسوي وبأو ينزملاو يؤلؤللا دايز نب نسحلا بهذو « اهتيعورشم ىلع ر روهمجلاف-مالسلا
 نب ديعس عم ةفيذح ثيدح نمانركذ ام هيلع ةجحلاف نسحل ا امأ « نآلا ةعورشم ريغ اهن ةياور
 وهو « قدنخلا موي اهرخأ ثيح -مالسلا هيلع- يبنلا نامز يف خسنلاب للعف ينزملا امآو « صاعلا
 هركذ « رخأتملا خسني فيكف « روهشملا ىلع مدقتم قدنخلا مويو ةباحصلا ءالؤه نع يور اب دودرم

 . هريغو يوونلا

 : ءاسنلا] € ةالصلا مهل تمقأف مهيف تنك اذإو :  ىلاعت هلوقب للع هنإف فسوي وبأ امأو
 ةالصلا يف نوبغري اوناك سالا نألو « اهتماقإل مهيف -مالسلا هيلع- هنوك طرش دقف ,(, ١

 لك لانيل « سايقلا فالخ ىلع ءيجملاو باهذلا ةفصب تعرشف « هريغ فلخ نوبغري ال ام هفلخ
 باهذلا ةفصب اهؤادأ زوجي الف «هدعب ىنعم ا اذه عفترا دقو « هفلخ ةالصلا ةليضف قيرف
 .ءىجملاو

 . حیحص هدانسإو [٣٤۱۲]دواد وب هاور (۱)



 نيتعكر ةيناثلا ةفئاطلابو نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص اًميقم مامإلا ناك نإف

 هيلع- هدعب -مهنع ىلاعت هللا يضر -ةباحصلا هلعف اب هيلع درلا يف روهمجملا باجأو

 كلذ نكي ملو « هتايح يف امك « مالسلا هيلع هدعب ققحتي وهو « فوخلااهببس نأو - مالسلا

 ‹ ةليضف هفلخ ةالصلاو ‹ ةضيرف رابدتسالا كرتو ىشملا كرت نأل « هفلخ ةالصلا ةليضف هلينل ًاليلد

 املك اهنإف « ةعامجلا ريثكت ةليضف ىلإ نوجاتحي نآلا مث « ةليضفلا زارحإل ةضيرفلا كرت زوجي الف
 . لضفأ تناك رثكأ تناك

 ‹ ةماقإلا يف كماقم موقي نم وأ تنأ « خلإ € . . . مهيف تنكاذإ : ىلاعت هلوق ىنعمو

 و .يبنلل باطخلا نوكي دقو ٠٠١ [ ٠ : ةبوتلا] € ةقدص مهلاومأ نم ذخ # : ىلاعت هلوق يف امك

 يف اذك ( اةيآلا : قالطلا) (ءاسنلا متقلطاذإ يبنلا اهيأاي» : ىلاعت هلوق يف وه امك هب صتخيالو

 مدع دنع همدع بجوي ال طرشلاب مكحلا قيلعت نأ اندنع لصألا نأ عم ء« طوسبملا» و «« طيحملا»

 هيلع هتافو دعب ةباحصلا لعف وهو « ليلدلا ماق دقو « ليلدلا مايق ىلع فوقوم وه لب « طرشلا

 كلذب هريغل زاجف رذعب مالسلا هيلع يبنلل زاج امل لوقن وأ «مكحلادوجو ىلع مالسلا

 . ضيرملا ةالصك «رذعلا

 ىقتلم»و « « طوسبملا » يف لاقف فسوي يبأ نع لوقلا اذه لقن يف باحصألا فلتخا مث

 “ينانيغرملا» يفو « « ديهشلا تادايز »و « طيحملا » يفو « هيلإ عجر دقو يناثلا هلوق هنإ « راحبلا

 ا ا ای 1د ۴ دی11 يفو + ياثلاو لوألا هلرق هنوک یل ضرعت ريغ نم هنع ةياورلا تقلطأ

 عجر دقو لوألا هلوق اذه نأ يدادغبلا رصن رصن يبأل « يرودقلا رصتخم حرش » و « يخركلا رصتخم

 يرصبلا نسحلاو سابع نبا دنع الإ تامكرلا ددع ناصقت يف رؤي ال فول نأ ملعا مث نع

 . هاتركذ دقو « ةعكر اهنإ : اولاق ثيح « سواطو

 امنإو :ش ( نيتعكر ةيناثلا ةفئاطلابو « نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص اًميقم مامإلا ناك نإف) : :م

 وأ ةفيلخلا وه مامإلا نألو « اًحبرأ هب ىدتقا نم ةالص ريصت اًميقم ناك ول هنأل مامإلا صتخا

 ‹ روهشملا يف كلامو دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو « دنجل ا ةين ال هتين ربتعي ءادألا يفو « ناطلسلا

 هنإف « نوشجاملا نبال اًقالخ « زوجي هباحصأ لاقو « رضحلا يف فوخلا ةالص زوجت ال كلام نعو

 نإف ‹ حيحص ريغ قالطإلا ىلع رضحلا يف اهزاوج مدع كلام نع يوونلا لقنو . زوجي ال : لاق

 يفو « تاعكر عبرأ ةفئاط لكب رضحلا يف يلصي : مزح نبا لاقو « انركذ امك زاوجلا هدنع روهشما

 اًنالث ةفئاط لكب يلصي برغملا

 تدسف ةعكر ةفئاط لكب يلصي فئاوط عبرأ رصحلا يف مهلعج ولو « عوطت مامإلل ةيناثلاو

 ‹ هيف اهل صخرم الف ‹ فارصنالا ناوأ ريغ يف تفرصنا اهنأل « ةيناثلاو ىلوألا ةفئاطلا ةالص

 . ةعبارلاو « ةثلاثلا ةالص تحصو



 نيتعك ر نيتعكر نيتفئاطلاب رهظلا ىلص ةي هنأ يور امل

 . هناوأ يف تفرصنا دقف « لوألا عفشلا اهكاردإل ىلوألا ةفئاطلا نم اهنألف : ةثلاثلا امأ

 يف اًسضيأ تفرصنا دقف يناثلا عفشلا تكردأ اهنأل ةيناثلا ةفتاطلا نم اهنألف : ةعبارلاامأو

 . هناوأ

 اميف أرقي الف درفنم هنأل « قبس اميف أرقي مامإلا فلح هتاف ام يضقي ماق مث هتالص ىلص نمو

 ردقب فقي قحاللا أرقي ملاذإو « قبس ام ىلع قحل ام مدقتو « اًمكح مامإلا فلخ هنأل « قحل

 مسا هيلع قلطي ام ردقب موقي « عفانملا» يفو « هب سأب الف رثكأ وأ لقأ فقو نإو « مامإلا ةءارق
 يتلا ءيجيو « اهغارف رظتناو ةعكر ةقرف لكب ىلص اذإ :“ بذهملا حرش » يف يوونلا لاقو . مايقلا
 : راظتنالا ةدايز نالطبلا هجوو « مامإللا ةالص ةحص اهيلع ىنبيو « نالوق اهزاوج يفف «اهدعب

 تلطبو « رذعب هاتقراف امهنأل « ةيناثلاو ىلوألا ةالص حصت ال : ةمادق نبال « ينغم لا » يفو

 ارفاسم مامإلا ناك ول: « ينانيغرملا» يفو « امهتالص نالطبب انملع اذإ ةعبارلاو ةثلاشلا ةالص

 ةفئاطلاب ىلصو «ودعلا ةهج ىلإ اوفرصناف « ةعكر هعم يتلا ىلوألا ةفئاطلاب ىلص « نيميقم موقلاو
 ةيناثلا ةعكرلا ام« ةءارق ريغب تاعكر ثالث ىلصف « ىلوألا ةفئاطلا تءاج مث« ملسو ةعكر ةيناثلا

 ركذو ءامهيف نيدرفنم نيترخ آلا يفو « اًمكح مامإلا فلخ مهنأل امهيف نوأرقي ال مهنأ يف كش الف
 .امهيف نوأرقي مهنأ درجملا» يف نسحل ا

 ناك نإو «ةدحاو ةياور يضقي اميف ةءارقلا همزلت ال رفاسملا فلخ ميقملا نأب يسخرسلا ركذو
 اًميقم ناك نمو « ةعكر هل يقب ارفاسم ناك نمف « ةعكر ىلوألاب يلصي اًضيأ ارفاسم مهيف موقلا

 « مامإلا ناكم ىلإ ىلوألا ةفئاطلا عجرتو ودعلا ةهج ىلإ نوفرصني مث « تاعكر ثالث هل يقب

 رهاظ يف ةءارق ريغب اًنالث يلصي اًميقم ناك نمو < ةءارق ريغب ةعكر يلصي ارفاسم مهنم ناك نمف

 تقمع اذإف « ىلوألا يف أرقي الو « باتكلا ةحتافب نييرخألا يف أرقي نسحلا ةياور يفو ةياورلا
 مهنم ناک نمف < اهتالص ناكم ىلإ ةيناثلا ءيجتو « ودعلا هجو ىلإ تبهذ اهتالص ىلوألا ةفئاطلا
 ةروسو باتكلا ةحتافب ىلوألا « تاعكر ثالث ىلصي اًميقم ناك نمو « ةءارقب ةعكر يلصي ارفاسم
 نيتفئاطلاب رهظلا ىلص مالسلا هيلع هنآ يور امل) م اهلك تاياورلا ىلع باتكلا ةحتافب نييرخألاو

 لوسر ىلع انلبقأ : لاق « هنع هللا يضر رباج نع ملسم هاور ثيدحلا اذه :ش ( نیتعكر نیتعکر

 ةفئاطب ىلصف ةالصلاب يدون مث : هيفو ثيدحلا . . . . عاقرلا تاذب انك اذإ ىتح - مالسلا هيلع -هللا

 نع نسحلا نع حيحص دنسب هجرخأو دواد يبأ دنع وهو « رهظلا ركذ هيف سيلو « ناتعكر موقللو
 مهضعبو ‹ هفلخ مهضعب ىلصف « رهظلا فوخ يف -مالسلا هيلع- يبنلا ىلص : لاق « ركب يبأ
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 « ةدحاو ةعكر ةيناثلابو نيتعكر برغم ا نم ىلوألا ةفئاطلاب يلصيو

 ءاج مث « مهباحصأ فقوم اوفقوف هعم اولص نيذلا قلطناف ملس مث « نيتعكر ىلصف « ودعلا ءازإب

 هباحصألو « اعبرأ ةا هللا لوسرل تناكف « ملس مث نيتعكر مهب ىلصف « هفلخ اولصف كئلوأ

 . نیتعکر نیتعکر
 سيل رباج ثيدحو « نيتعكر يف ملس مالسلا هيلع هنأ يف حيرص ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 هلمحي مل نم مهنمو « يوونلا مهنمو « ةركب يبأ ثيدح ىلع مهضعب هلمح كلذلف اًحيرص
 -مالسلا هيلع- يبنلا ناك : مهضعب لاق : ١ هرصتخم)» يف يرذنملا لاقو « يبطرقلا مهنمو «هيلع

 مالسلا هيلع يبنلاب صاخ اذه : مهضعب لاقو . نورفاسم مهو رفس مكح ريغ رفس ضعب يف

 هيلع هنأب ضرتعاو لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا زاوج ىلع ليلد هيف: ليقو ءهفلخ ةالصلا ةليضفل

 هيلع هنإ : ليقو - هنع هللا يضر- رباج ثيدح يف امك ضرفلا يف ملسي مل مالسلاو ةالصلا

 هفلخ نمل راتخاو مامتإلا راتخاف « رفسلا يف مامتإلاو رصقلا نيب اريخم ناك مالسلاو ةالصلا

 هنم جرخف اًقئاخ ناكو « ةنيدملا باب ىلع ةلخن نطبب رضح يف ناك : مهضعب لاقو .رصقلا

 انربخأ : يعفاشلا قيرط نم «ةفرعملا» يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحب اذه ىوقتي دق ليقو . اًتسرتحم

 سانلاب يلصي ناك -مالسلا هيلع -يبنلا نأ رباج نع نسحلا نع سنوي نع هريغ وأ ةيلع نبا هيقفلا

 ىرخأ ةفئاط تءاج مث . ملس مث « نيتعكر ةفئاطب ىلصف ةلخن نطبب فوخلا يف رهظلا ةالص

 هيلع- يبنلا نأ رباج نع نسحلا نع ةبيتع نع ينطقرادلا جرحأو . ملس مث نیتعکر مهب ىلصف

 ةبئاش هيف نأ الإ حصأ لوألاو «هوحن هركذف « ةالصلاب يدونف براحي ارصاحم ناك- مالسلا

 . لوهجم يعفاشلا خيش : لاق « عاطقنالا

 يبنلا نع ظفحي مل ليقو دحاو ريغ هفعض يطساولا ناطقلا ديعس نب ةنييع هيفف ةيناثلا امأو

 موي الإ رضح يف طق برح هل نكي ملو ءرضح يف طق فوخل ا ةالص ىلص هنأ مالسلا هيلع

 لاق «روكذملا ةركب يبأ ثيدح يواحطلا ركذ الو« دعب تلزن فوخلا ةيآ نكت ملو «قدنخلا

 لوأ لعفي ناك كلذ نإف « نيترم ىلصت ةضيرفلا تناك تقو ناك كلذ نكي نإ :دمحم

 يف ةضيرف يلصي نأ ىهن -مالسلا هيلع- يبنلا نأ رمع نبا ثيدحركذ مث« هنع يهن ىتح «مالسإلا

 . ةحابإلا دعب الإ نوكي ال يهنلاو : لاق «نيترم موي

 ةماع لوق اذهو :ش ( ةدحاو ةعكر ةيناثلابو « برغم ا نم نيتعكر ‹ ىلوألا ةفئاطلاب يلصيو) م

 يلوق دحأ وهو « نيتعكر ةيناثلابو « ةعكر ىلوألا ةفئاطلاب يلصي : يروثلا لاقو . ملعلا لهأ

 ءاهلا حتفب «ريرهلا ةليل - هنع هللا يضر - يلع اذكه اهالصو « لوألا امهحصأو « يعفاشلا

 ‹«ضعب ىلع مهضعب لمح دنع ريره مهل تناك مهنأل كلذب تيمس « نيفص يلايل نم ءارلا رسكو

 )١( دواد يبأ ننس « ينابلألا هححص : حيحص ]۱١٤۸[ .
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 يف نولتاقي الو « قبسلا مكحب ىلوأ ىلوألا يف اهلعجف نكم ريغ ةدحاولا ةعكرلا فيصنت نأل
 ؛ مهتالص تلطب اولعف نإف « ةالصلا لاح

 نإو « انبهذم لثم ىلص ءاش نإ رايخلاب برغم ا يف مامإلا: يعفاشلا لاقو « مالسإلا خيش ركذو
 تزاج نيتعكر ةيناثلابو « ةعكر ىلوألاب ىلصف مامإلا أطخأ ولف ٠ يروثلا بهذم لم ىلص ءاش
 . هناكم حربي مل هنأل « مامإلا ةالص

 ةالص تدسفو « يعفاشلا لوق وهو « اهتنس كرت هنأل « هتالص تدسف : نونحس لاقو
 يشملا دوجول دسفم وهو مهفارصنا ناوأ ريغ يف اوفرصنا مهنألف ىلوألا ةفئاطلا امأ « نيتفئاطلا
 دعب اوفرصنا دقو لوألا رطشلا مهكاردإل ىلوألا يف مهنألف ةيناثلا ةفئاطلا امأو ءةجاح ريغ نم
 مهدوعو ةجاح ريغ نم ةدابعلا نع ضارعإلل دسفم مهفارصناف « اهيلإ مهدوع ناو وهو ةثلاثلا
 ءاوفرصناف ةعكر ىلرألاب ىلصف « فتاوط ثالث مهلعج ولو« ةعاطلا ىلع لاقل دف ا هجا
 زئاج ةيناثلا ةالصو ةدساف ىلوألا ةفئاطلا ةالصف ةثلاثلا ةثلاثلابو « اوفرصناف ةيناثلا ةيناثلابو
 اهيف قوس هنأل ةءارقب ىلرألاو  اهيف قح ال هنأل ةءارق ريغب ةكاثلاو ةءارقب نيتعكر نوضقيو
 ىلوألا ةفئاطلا ةالصو <« ةمات مامإللا ةالصف < ءةعكر ةفئاط لكب فئاوط ثالشب ىلص هنأ ولو
 . ةحيحص ةثلاثلاو ةيناثلا ةفئاطلا ةالصو «ةدساف

 ىلص نإ لصألا نأ اذه ريرقتو « هلبق ال ليلعت :ش ( نكم ريغ ةدحاولا ةعك رلا فيصنت نأل) :م
 فصن يف ىلوألا ةفئاطلا قح تبثيف « فصنو ةعكر برغملا رطشو ةالصلا رطش ةفئاط لكب مامإلا

 ىلوأ ىلوألا يف اهلعجف) :م اهلك يف مهقح تبثيف « أزجنت ال اهنأل ٠ نكم ريغ اهفيصنتو ةعكر
 هجو امف كلذك رمألا ناك اذإ لاقي نأ هريدقت « ردقم لاؤس نع باوج هنآك اذه :ش ( قبسلا مکحب
 ىه ىتلا ةدحاولا ةعكرلا لعج يأ « اهلعجف هلوقب باجأف « نيتعكرب ىلوألا ةفئاطلا صيصخت
 نأ وهو رخآ كردم هيفو « قبسلا مكحب قحأ ىلوألا ةفئاطلا يف يأ « ىلوألا يف ةيناثلا ةعكرلا
 نود ةءارقلاب رهجلاو ةروسلا مضو ةءارقلا بوجو يف ىلوألا ةعكرلا مكح تيطعأ ةيناثلا ةعكرلا
 . ةيناثلا ةفئاطلا نود ىلوألا ةعكرلاب ةصتخملا يه ىلوألا ةفئاطلاو « ةثلاثلا ةعكرلا

 نولتاقي : يعفاشلا لاقو « ىليل يبأ نبا لاق هبو :ش ( ةالصلا لاح يف نولتاقي الو) :م
 :هجوأ ةثالث ةيعفاشللو «ةياخلا» يفو « مهيلعةداعإ ال :جيرس نبا لاقو . ةداعإلا مهيلعو
 . نييقارعلا نم ريثك حيجرتلا يف امهقفاوو « يجيندنبلاو بذهملا بحاص هحجر « لطبت :لوألا
 «رهاوجلا طارتشا » يف رضاحلا ةءارقو . لطبت صخش يف ررك نإ : ثلاثلا ٠ لطبت ال : يناثلا
 نبا هراتخاو « ةدراطملاو لاتقلا عم اهزاوجو تقولا تاوف فوح ةقباسملا ةالص يف ةيكلاملل
 .رذنملا

 يعفاشلا لاقو :ش ( مهتالص تلطب ) :م ةالصلا يف لاتقلا اولعف نإف يأ :ش ( اولعف نإف) :م
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 اهكرت امل لاتقلا عم ءادألا زاج ولو « قدنخلا موي تاولص عبرأ نع لغش اک هنأل
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 نإ لوق يف يعفاشلا دنع فوخلا ةالص يف حالسلا ذخأ بجي اذهلو « لاتقلل الإ نوكي ال حالسلا

 دوادو دمحأ لاق هبو « بحتسي ةمالسلا رهاظلا ناك نإو « رطخ هعضو يف ناك .

لا موي تاولص عبرأ نع لغش -مالسلا هيلع- هنأل) :م هلوقب انباحصأل فنصملا جتحاو
 بازحأ

 ةالص نأل ‹ رظن هيفو « لاتقلا عم تاولص عبرأ كرت ال يأ :ش ( اهكرت امل لاتقلا عم ءادألا زاج ولو

 . بازحألا موي دعب تعرش ام فوخلا

 ‹ قدنخلا ةوزغ لبق تناك عاقرلا تاذ ةوزغ نأ يدقاولاو قاحسإ نبا نع يور : تلق نإف

 تبشف : يزارتألا لاقو « عاقرلا تاذ ةوزغ يف فوخلا ةالص -مالسلا هيلع- هللا لوسر ىلص دقو

 قدنخلا موي ةالصلا مالسلا هيلع هللا لوسر كرت املف « قدنخلا لبق تعرش تناك فوخل ا ةالص نأ

 . ةالصلا عني لاتقلا نأ لد « لاتقلا لجأل

 ءاج دقو « قدنخلا دعب تعرش اغنإ فوخلا ةالص نأل « مهل ةجح ال : يقهيبلا لاق : تلق

 هاور ‹ فوحل ا ةالص لوزن لبق تناك بازحألا موي ةالص نأب « ثيدحلا قيرط يف حيرصتلا

 ًالاجرف # لزني نأ لبق كلذو : لاق نأ ىلإ هركذف « قدنخلا موي انج : لاق هيبأ نع يردخلا ديعس

 . [۲۳۹ : ةرقبلا ] % اًناکر وأ

 يهف ةيآلا لوزن لبق ناك قدنخلا ثيدح نأ حيحصل او : ءافشلا » يف ضايع يضاقلا لاقو

 نع يورام دمتعا هنأب روكذملا ثيدحلاب هجاجتحا ىف فنصملا نع رذتعي نأ نكيو « ةخسان

 يف تعرش فوخل ا ةالص نأ يأ اهنإ ليق : يوونلا لاق اذه نعف « هيف فلتخم اذه نأل « يدقاولا

 ‹ ريضنلا ينب ةوزغ يف تعرش اهنإ : ليقو . ةرجهلا نم سمح ةنس' يهو « عاقرلا تاذ ةوزغ

 ( مكنم لفسأ نمو مكقوف نم مكوؤاجذإ $ : هلوق يف هللا مهركذ نيذلا مه بازحألاو

 لبق نم يداولا قوف نم ةنيدملا اوتأو بارعألا اوعمج ةكم لهأ نأ كلذو [ ٠١ :بازحألا]

 ةلمج نوكنس : اولاقو اوبزحتف شيرق برخغملا لبق نم يداولا لفسأ نمو « نافطغ ونب قرشملا

 يف بارتلا تفسف ةيتاش ةليل يف ابصلا حير مهيلع هللا لسرأف ءادمحم لضانن ىتح ةدحاو

 تجامو « رودقلا تئفكأو نارينلا تئفطأو « بانطألا تعطق و داتوألا ةكئالملا تعلقو مههوجو

 اومزهناف مهتدع بناوج يف ةكئالملا تربكو ‹ بعرلا مهبولق يف فذقو ٠ ضعب يف اهضعب ليخلا

 . لاتف رغ نم



 اوردقي مل اذإ اوؤاش ةهج يأ ىلإ دوجسلاو عوک رلاب نوئموی یدارف اًتابکر اولص فوخل ا دتشا ناف
 طقسو « (۲۳۹ةیآلا:ةرقبلا) 4 اًنابكر وأ الاجرف متفخ نإف # : ىلاعت هلوقل ةلبقلا ىلإ هجوتلا ىلع
 مادعنال حيحصب سيلو « ةعامجب نولصي مهنأ -هللا همحر- دمحم نعو . ةرورضلل هجوتلا

 ناكملا ىف داحتالا

 ناملس كلذب هيلع راشأ - ةنيدملا ىلع قدنخلا برض مهلابقإب ةَ هللا لوسر عمس نيحو
 ناك نيقفانملا ضعب لاقو « نظ لك نونمؤملا نظو « فوخلادتشاو - هنع هللا يضر - يسرافلا

 ىتح رهش نم ابیرق مث اوناکو « طئاغلا ىلإ بهذي نآ ردقی الو ‹ رصیقو یرسک زونک اندعی دمحم
 دونج مكتءاج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق كلذو « رصنلا هللا لزنأ

 : ىلاعت هلوق ىلإ « ةكئالملا دونج يأ € اهورت مل ادونجو# ابصلا حير يأ ( اًحير مهيلع انلسرأف
 حيرلاب يأ ۲١[ : بازحألا 1( لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو ريخ اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا هللا درول
 . «روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب ترصن ١ :- مالسلا هيلع- ل اق «ةكئالملاو

 لوزتلا مهل ًأيهتي ال ثيحب « لوألا نم دشأ فوخلا ناك اذإ ينعي : :ش ( فوخلا دتشا نإف) :م

 :ش ( یدارف) :م نیبکار مهنوک لاح يآ :ش ( اتابکر اولص ) :م مهيلع ودعلا موجه لجأل ةبادلا نع
 نم ضفخأ دوجسلا نولعجيو :ش ( اوؤاش ةهج يأ ىلإ دوجسلاو عوكرلاب نوئموي ) : :م نيدرفنم يآ

 . اوؤاش ةهج يأ ىلإ هلوق ىلإ ديق اذه :ش ( ةلبقلا ىلإ هجوتلا ىلع اوردقي مل اذإ ) :م عوكرلا

 يلبقتسم اًنابكر وأ « مهمادقأ ىلع اًمايق الاجر اولص فوخلا دتشااذإ : “ةريخذلا » يفو
 اهيف ةلبقلا لابقتسا كرت زوجي ال : « لامكإللا » يف ضايع يضاقلا لاقو « اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا
 امهمحر - فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع ةعامج ىف زوجي الو « هنم طلغ وهو « ةفينح يبأ دنع
 ٠ ۰ ۰ . ىليل يبأ نبا لاق هبو -هللا

 فوخ مكب ناك نِإف يأ :ش ( ( ۲۳۹ : ةرقبلا ) 4 اًنابكر وأ الاجرف متفخ نإو * :یلاعت هلوقل) :م
 وأ # هلوق < لجر عمج ال يشالا وهو « لجار عمج وهو « نيلجار يأ « الاجر اولصف ودع نم
 لجأل يأ :ش ( ةرورضلل ) :م ةلبقلا ىلإ يأ :ش ( هجوتلا طقسو) :م ءايإلاب زوجي 4 اتابکر
 ينعي :ش ( ةعامجب نولصي ) :م نابكرلا نأ يأ :ش ( مهنأ ىلاعت هللا همحر دمحم دنعو) : :م ةرورضلا

 فالخب « انهاه دمحم هلاق ام يأ :ش ( حيحصب سیلو ) :م يعفاشلا لاق هبو « زوجي دمحم دنع
 ال اذهو « ةالصلا ناكم يف يأ :ش ( ناكملا يف داحتالا مادعنال ) :م حيحص ريغ وهو ةياورلا رهاظ
 وأ "رهن امهنيب ناك ول امك زوجي الف « ةالصلل ناكمب سيل اجب مامإلا نيبو يدتقملا نيب لصفلا مزلي
 . طئاح وأ قيرط

 ريسلا عم زوجت اًبكار زوجت ةالص لك نأ لصألاو « زوجت ريست ةبادلاو اًتابكر اولص نإو
 ودعلا ءاج اذإف ىنعمب هيلإ فيضأ اغإو « ةقيقح ةبادلا لعف ريسلا نألو « طيحملا » يفو «لفنلاك
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 لعف يشملا نأل « هتالص دسفت ثيح يشي وهو ىلص اذإ ام فالخب « هيلإ ةفاضإلا تعطقنا

 وه لب « لاحلا كلت يف لصمب سيل هنأل « ودعلا هجو ىلإ بهاذلا فالخب « فانم وهو «ةقيقح

 . ةالصلا ةمرح يف

 زوجت فسوي يبأ نعو « ةفينح يبأ دنع رصملا يف ءايبإلاب زوجت ال :« ديهشلا تادايز» يفو
 فوخلاو ءةعامج يف ةاشمو اًنابكر نولصيو « يعفاشلاو كلام لاق هبو « ءاييإلاب يشمل ا ةلاح يف

 « ءايإلاب يلصي هتباد نع لوزتلا عطتسي مل اذإ عبسلا نم فئاخلاف « ءاوس عبسلاو ودعلا نم

 . لكألاك راصف ةالصلا يفاني امهلعف نأل « رحبلا يف حباسلا كلذكو « ودعلا نم فئاخلاك

 يلصي ابولطم ناك نإو ‹ ةرورضلا مدعل « اًبلاط ناك اذإ ريسلا لاح يف يلصي ال بكارلاو

 مهيلعف منغ وأ رقب وأ لبإ وه اذإف فوخل ا ةالص اولصف ودع هنأ اونظ اداوس اوأر اذإو « ةرورضلل

 ‹ ةداعإلا مهيلع بجي ال لوق يفو «ينزملا هراتخاو . دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو « ةداعإلا

 يلصي ال فوقولا هنكمي ملو ةالصلا هترضحف ودعلا نم اًبراه اًيشام ناك ولو . كلام لاق هبو

 رطملا رذعب ةبادلا ىلع ضرفلاو .ديعي مث ةلاحلا كلت يف ءايإلاب يلصي يعفاشلا دنعو ءاًيشام

 نولصي الو « اهرخآانفصو ام ىلع فوخل ا ةالص ىلع اوردقي ملاذإ زوجت ةيدابلا يفو «صللاو

 ةالص نولصي كاحضلاو ةداتقو نسحلاو مكحلاو سواطو دهاجم نعو « ةعورشم ريغ ةالص
 . ءايإ نوئموي ةدحاو ةعكرل فوخلا

 ناك ثيح « نيتريبكت نوربكياوردقي مل نإف : كاحضلا لاقو « اًضيأ رباج نع اذه يورو
 ةريبكتف اوردقي مل نإف « ةدحاو ةدجسف ةعكرلا ىلعاوردقي مل نإ : قاحسإ لاقو « مههجو

 . ةدحاو

 دمحأو كلام لاق هبو « صنلاب هتالص دسفي ال اهذخأو « بجاوب سيل ةحلسألا ذخأ

 يفو « هبوجو مدعو هبابحتسا حصألاو « نالوق حالسلا ذخأ بوجو يف يعفاشلا دنعو «دوادو

 . هكرتب ةالصلا لطبت ال ناك ام فيكو « طيسولا»

 هاجت رخآو مومأمو مامإ سفنأ ثالثب حصت فوخلا ةالص نأ ىلإ راصمألا ءاهقف بهذ

 ‹ هلثم يفارقلا هنع لقنو « ةئالثب ةفئاط لك نأ يعفاشلا نع دواد يبأ نب ركب وبأ لقنو . ودعلا

 غاب ملسم وأ رفاك نم فاح نم اهيلصي : مزح نبا لاقو « ةثالث ةفئاط لك ةلبانحلل « ينغملا» يفو

 لالض وأ عاتم وأ ةقفر توف وأ شطع فوخ وأ داع ناويح وأ « نونجم وأ ران وأ ليس وأ عبس وأ

 عاطقو ةاغبلاو رافكلا لاتقك اًبجاو مارحب سيل لاتق لك يف ةزئاج يه : يوونلا لاق . قيرط
 وأ هلام ذخأ دصق نم لاتقك اًحابم ناك وأ عفدلا انبجوأ اذإ ناسنإلا ىلع لئاصلا اذكو « قيرطلا

 . هربغ لام
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 ا
 لئابقلا لاتقو ءاهذحأل لاومألا لهأ لاتقو « لدعلا لهأ لاتقك مرحلا يف زوجي الو

 ىلإ نيزيحتم وأ لاتقل نيفرحتم اوناك وأ فيعضلا ىلع رافكلا داز اذإ نيمزهنملل زوجيو « ةيبصع
 . الف الإو « ةف

 هدعبتساو «فوخلا ةالص يلصي برهف هبضغ نكس اذإ وفعلا وجري صاصقلا هيلع ناك ولو
 . مارح وه لاتق لك يف صخرتي ال دمحأو كلام دنعو « فوخلا ةدش دنع اذهو ٠ نيمرحلا مامإ

 . رفسلا يف يصاعلا قح يف ةعورشم تسيل فوخل ا ةالص يف «ينانيغرملا ىواتف »يفو
 ولو« ةصخرلا ببس لاوزلو « ودعلا باهذ دعب فارحنالازوجي ال : « تادايزلا  يفو

 هنأ ناب مث ‹ ودعلا نظ ىلع اوفرحنا ولو هنا يف فارحنالا زاج ودعلا رضح مث اهيف اوعرش
 فوخلا ةالص يف مامإلا اهس ول « طوسبملا» يفو « اًتاسحتسا فوفصلا اوزواجي مل ام اونب لبإ
 . مهتالص مامتإ يف نودجسي ىلوألا ةفئاطلا هعباتو وهسلل دجس
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 زئانجلا باب
 نيألا هقش ىلع ةلبقلا ىلإ هجو لجرلا رضتحا اذإ

 قباسلا بابلا نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو . ةزانملإ ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 قباسلا بابلا وأ توملا ىلإ يضفي دق فوخلاو توملا رومأ يف بابلا اذهو « فوخلا ةلاح نايب يف

 ٠ . توما ةلاح ةالص يف اذهو « ةايحلا ةالص ةلاح نايب يف

 اذهو «ةلماكلا يأ ةقلطملا تاولصلا نايب يف ةقباسلا باوبألا نع بابلا اذه ريخأت امأو

 اذهو اهسفن يف ىنعمب نسح يه يتلا تاولصلا يف ةقباسلا باوبألاو ةدعملا ةالصلا يف بابلا

 يهو « ةزانج عمج زئانجلاو . يناثلا ىلع مدقم لوألاف « اهريغ يف ىنعب نسح ةالص يف بابلا

 لاقيو « تيما هيلع لمحي يذلا شعنلل مسا اهرسكبو « لومحملا تيملل مسا « ميجا حتفب

 ‹ حصفأ رسكلاو « اهحتفو ميجلا رسكب ةزانجلا لاقيو . علاطملا بحاص هاكح < « كلذ سکع

 . نونلا رسب زنجي هعراضمو « هریغو سراف نبا هرکذ ‹ هرتس اذإ ‹« هزنج نم اهقاقتشاو

 رضتحا :« برغم ا » يف لاق . ةمجعملا داضلا رسكو ءاتلا مضب :ش ( لجرلا رضتحا اذإ) :م

 . توملا نم بيرق يأ « رضتحي نالف لاقيو . توملا ةكئالم وأ هترضح ةافولا نأل تام : لجرلا

 اند اذإ هلعاف مسي ملام ىلع رضتحاو لجرلا رضح «ةياهنلا »يفو . لجرلا رضتحا اذإ هنمو : لاق

 ‹ هتوم اند يأ « لجرلا رضتحا «طيحملا » يفو . فيحصت ليقو « ةمجعملا ءاخلاب يورو « هتوم

 ؛ ةيصخ ا ةدلج دتتو « ءاغدص فسختيو هفنأ جوعتيو « نابصتتي الف هامدق يخرتسي نأ هتامالعو

 . اهتدلج ىلدتتو توملاب رمشنت ةيصخلا نأل

 كلام لاق هبو « هباحصأ رثكأو يعفاشلا صن هيلعو :ش ( نييألا هقش ىلع ةلبقلا ىلإ هجو ) :م

 . كلذ لعف نم ىلع ركنأ بيسلا نب ديعس نأل «مساقلا نبا ةياور ف كلام ههركو  دمحأو

 ءاربلا نع لأس ةنيدملا مدق نيح- مالسلا هيلع- يبنلا نأ ةداتق يبأ نع يقهيبلا هاور ام روهمجللو

 ىلإ هجوي نأ ىصوأو هللا لوسر اي كل هثلثب ىصوأو يفوت :اولاقف -هنع هللا يضر- رورعم نبا

 ٠ هدلو ىلع هثلث تددر دقو « ةرطفلا باصأ » : مالسلا هيلع هللا لوسر لاقف ‹ رضتحا امل ةلبقلا

 لاقو .« تلعف دقو كتنج هلخدأو همحراو هل رفغا مهللا»: لاقو « هيلع ىلصف بهذ مث

 . هريغ ةلبقلا ىلإ رضتحملا هيجوت يف ملعأ الو ‹ حيحص ثيدحلا اذه : مكاحلا

 ىلإ هيجوتلاب ءاصيإلا درجم هيف انإو « ةروكذملا ةفصلا ىلع هل دعاسب سيل اذه : تلق

 هيلع يبنلا لأس ًالجر نأ ةبحص هل تناكو « ةداتق نب رمع ثيدح هيفف هيجوتلا درجم امأو « ةلبقلا

 لكأو « هللا مرح يتلا سفنلا لتقو « رحسلاو هللاب كرشلا < عست يه لاق « رئابكلاام مالسلا

 قوقعو « تانمؤلا تالفاغلا تاتصحملا فقو « فحزلا موي يلرتلاو « ميتيل لام لكأو « ابر
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 جورخ رسيأ هنأل ‹ ءاقلتسالا اندالب يف راتخملاو « هيلع فرشأ هنأل ربقلا يف عضولا لاحب ؟رابتعا

 ‹ حورلا

 . اًناومأو ءايحأ مكتلبق مارحلا تيبلا لالحتساو « نيملسملا نيدلاولا

 باتك يف نيهاش نب صفح وبا ركذو "” ةبراحملا يف يئاسنلاو « اياصولا يف دواد وبأ هجرخأ
 تيم اب لبقتسي : لاق يعخنلا ميهاربإ نعرثأ ريغ هيف ركذي ملو < رضتحلا هيجوت يف اباب هل زئانجل ا
 :م هتنس يف هكرت ًادحأ تملعام « نيألا هقش ىلع ةدايزب هوحن حابر يبأ نب ءاطع نعو . ةلبقلا

 ةقش ىلع ةلبقلا ىلإ توملا ىلع فرشأ نم هيجوت ربتعي ينعي :ش (ربقلا يف عضولا لاحب ارابتعا)
 . نعألا هقش ىلع ةلبقلا ىلإ هجوي هربق يف هنإف هربق يف تيملا عضو لاحب ًارابتعا « نيألا

 ةتس ىلع عاجطضالا يقانغسلا لاقو ! يه فيك ةنسلا نيبي ملو « ةنسلا هنأل يزارتألا لاقو

 يف عاجطضاو . ةلبقلل اًضرع نيألا هقش ىلع عجطضي هنإف « ضرملا ةلاح يف عاجطضا : عاونأ
 ةلاح يف عضويامك عضوي هنإف « عزنلا ةلاح يف هعاجطضا اوركذ دقو ٠ ضيرملا ةالص ةلاح

 ىلع عضوي فيك انباحصأ نع هيف ةياور الف هبحن ىضق امدعب لسخلا ةلاح يف عاجطضاو . ضرملا
 . ةالصلا ةلاح يف امك ةلبقلا وحن ًالوط هافق ىلع اًيقلتسم عجطضي هيف فرعلا نأ الإ « تختتلا
 ةلاح يف عاجطضاو . هافق ىلع ةلبقلل اًضرتعم عجطضي هنإف ء هيلع ةالصلا ةلاح يف عاجطضاو
 . ضرملا ةلاح يف امك « نيألا هقش ىلع عضوي هنإف «دحللا يف عضولا

 ساق فنصملا نأ عم « اًتيدح الو « ارثأ هيف ركذي ملو « سايقلاو فرعلاب هلك اذه : تلق
 . اذه سكع ركذ حراشلا اذهو « هربق يف تيما عاجطضا ىلع توملا ىلع فرشأ نم عاجطضا
 . هيف مالكلا ىفوتسا دقو « اًمنآ روكذملا رورعم نب ءاربلا ثيدح انه ةياردلا بحاص ركذو

 نأل يأ ؛ ربقلا يف عضولا لاحب ارابتعا : هلوق ليلعت اذه :ش ( هيلع فرشأ هنأل ) :م
 :م همكح ذخأي ءيشلا نم برق امو هنم وندلا ءيشلا ىلع فارشإلاو « ربقلا ىلع فرشأ رضتحلا

 هافق ىلع رضتحللا ءاقلتسا يأ :ش ( ءاقلتسالا ) :م رهنلا ءارو ام اهب دارأ :ش ( اندالب يف راتخملاو )

 يف يعفاشلا لاق هبو « حورلا جورخل رسي ءاقلتسالا نأل يأ :ش ( حورلا جورخل رسيإألا هنأل ) :م

 . هافق ىلع ىقليو :زيجولا حرش» يفو «لوق

 ىلإ هامدقو هافق ىلع اًيقلتسم عضوي هنأ فرعلا نأ امهريغو «يباجيبسألا»و ؛طيحملا »يفو

 وهو « ةبرجتلاب هتفرعم نكي الو « كلذ هجو اوركذي ملو ‹ حورلا جورخل رسيأ وه اولاق « ةلبقلا
 ههجو ريصيل ًاليلق هسأر عفريو هئاضعأ سوقتل عنمأو « توملا بيقع هيي دشو هضيمختل لهسأ
 لمع هيلعو :نيمرحلا مامإ لاق « ةيعفاشلا نم يلازغلاو يسوجلا عطق هبو «ءامسلا نود ةلبقلا ىلإ

 ةلاهجب يبهذلا هبقعتو « (0۹ )١/ مكاحلاو ننسلا باحصأ هقيرط نمو نانس نب ديمحلا دبع هب درفت : فيعض (۱)

 . ديما دبع
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 يذلا دارملاو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مكاتوم اونقل : ةي هلوقل ةداهشلا نقلو ءةنسلا وه لوألاو

 توملا نم برق

 ال موجرملاو « هلاح ىلع كرت قش نإف « هيلع قشي ملاذإ اذه: يزارلا ركب وبأ لاقو . سانلا

 . هجوب

 ةنسلا نيبي ملو « ةنسلا وه نيألا هقش ىلع ةلبقلا ىلإ ههيجوت يأ :ش ( ةنسلا وه لوألاو ) :م

 لاقو . ةينثتلاب نيتداهشلا نقلو يرودقلا ظفلو « دارفأإإلاب اذك :ش ( ةداهشلا نقلو ) :م يه ام

 ةخسن يفو . انه اًضيأ دارملا وهو ‹ نيتداهشلا نقلو ؛رصتخملا» ظفلو « ةداهشلا نقل : يقانغسلا

 لوسر دمحم نأ دهشأ هلوقو « هللا الإ هلإ ال هلوقب هرسف مث « نيتداهشلا نقلو « هطخب يزارتألا

 ««يباجيبسألا»و « « عئادبلا »و « طيحملا» يف هلثمو : لاق مث « دارفإلا ظفلب يجورسلا ركذو . هللا

 . « ةينقلا »و « بولطم ريخ »و « هقفلا عماوج »و « ديرجتلا »و « يخركلا رصتخم حرش »و

 وهو « نيتداهشلا نقلو عفانملا و « عيبانيلا »و « ةفحتلا »و ( ديزملا و « ديفملا» يفو

 نود لبقي الو « اهل عبت ةلاسرلاب ةداهشلا نأل « ديحوتلا ةداهشب مدقت اميف يفتكاو . باوصلا

 بتك تفلتخااذكو « هدعب يتأي يذلا ثيدحلا يف ةيناثلا ركذي ملاذهلو « ةيناثلا ةداهشلا

 هنأ مههجوو هللا الإ هلإ ال هلوق نقل: ةلبانحلل « ينغملا»وةيكلاملل «ةريخذلا» يفو «ةيعفاشلا

 ملعو ‹ ىفخيال رظن هيف : تلق . ىرحألا ةداهشلاب هفارتعا ديحوتلاب هفارتعا نم مزليو «هجوم

 . مهفاف « ةينثتلاب هتبثأو حلصأ يزارتألاو « دارفإلاب فنصملا ةخسن نأ هلك اذه نم

 يبأ نع يور ثيدحلا اذه :ش ( هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مكاتوم اونقل -مالسلا هيلع- هلوقل ) :م

 نب ةلثاوو رمع نب هللا دبعو رفعج نب هللا دبعو هللا دبع نب رباجو ةريره يبأو يردخلا ديعس

 الخ ام ةعامحلا دنع يردخلا ثيدحو « -مهنع هللا يضر- ةشئاعو دوعسمو سابع نباو عقسألا

 باتك يف يناربطلا دنع رباج ثيدحو . ءاوس هوحن ملسم دنع ةريره يبأ ثيدحو . يراخبلا

 . دهاجم نب باهولا دبعب هلعأو ‹ ءافعضلا ىف ىليقعلا هاورو « “" هوحن اًعوفرم هل ءاعدلا

 يف نيهاش نبا دنع رمع نب هللا دبع ثيدحو ء«هدنسم» ىف رازبلا دنع رفعج نب هللا دبع ثيدحو

 دوعسم نبا ثيدحو " «ةيلحلا ٠يف ميعن يبأ دنع عقسألا نب ةلثاو ثيدحو 2٩ل زئانجلا باتک

 ‹ اًضيأ يئاسنلا دنعو « اًعوفرم اًسضيأ يناربطلا دنع ةشئاع ثيدحو < يناربطلا دنع سابع نباو

 . مکاتوم لدب مکاکلهاونقل

 نأل كلذو « هيلإ لوؤي ام رابتعاب « زاجملا قيرطب :ش ( توما نم برق يذلا هب دارملاو ) :م

 . (۳۲۳/۲) عمجملا . فيعض وهو دهاجم نب باهولا دبع هيفو رازبلا هاور : عمجملا يف يمثيهلا لاق (1)

 . ثيدحلا كورتم هنكل اهمامإو ةءارقلا بحاص يدسألا ناميلس نب صفح هيفو هدانسإ يعليزلا ركذ (۲)

 . عقسألا نب ةلثاو نع لوحكم نع ديمح نب ذاعم يبأ نع شايع نب ليعامسإ نع ميعن وبأ هاور (۳)
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 اًرمأ نوكي ةقيقح هب رمألاف « لاحم تيملا نم كلذ لوصحو « نقلتلا هعواطي ام « ةقيقح نيقلتلا
 . ىنعملا اذه ىلع هلمح بجوف هابأي لقعلاو « هنع زجاعلل

 راثآلا هب تءاج ام ىلع هيحي ىلاعت هللا نأل هتقيقح ىلعاذه « ةنسلا لهأ دنع : تلق نإف

 . زاجملا ىلع هلمحي ملف

 ال هربق يف نيقلتلاف « ةداهشلا ةملك تيما مالك رخآ نوكي نأ كلذ نم دوصقملا نأل : تلق
 « ةنحلا لخد هللا الإ هلإ ال لوق همالك رخآ ناك نم » :- مالسلا هيلع- لاق دقو« دوصقملا هدعاسي

 هيف سيل هنإف «كلذك سيلو «يراخبلل يزوجلا نبا هازعو « نابح نبا هجرخأو ةريره وب هاور
 لاق اذإو هيدي نيب ركذت نأ نيقلتلا ىنعمو .كلذك سيلو «هيلع قفتملا نم يربطلا بحمل ا هلعجو
 . لق هل لاقي الو « ملكتي نأ الإ هيلع داعت ال ةرم

 بحتسم نيقلتلا اذهو « هيدي نيب ركذي لب « ههجاوي الو هيلع حلي الو «زيجولا» حرش يفو
 . عامجإلاب

 نقلي نأ بحتسي ىعفاشلا دنعو « ةياورلا رهاظ يف اندنع نقلي الف توملا دعب نيقلتلا امأو
 الإ هلإ ال نأ ةداهش نم ايندلا نم هيلع تجرخ ام ركذا هللا ةمأ اي وأ هللا دبع اي لاقيف « نفدلا دعب
 بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو ءقح ثعبلاو قح رانلاو « قح ةنجلا نأو هللا لوسر ادمحم نأو هللا
 اين اإ دمحمو « ايد مالسإلابو « ابر هللاب تيضر كنو « روبقلا يف نم ثعبي هللا نو ءاهيف
 اونقل - مالسلا هيلع- هلوق رهاظل « اًناوخإ نينمؤم ابو « ةلبق ةبعكلابو « امامإ نآرقلابو « الوسرو
 .«زيجولا حرش يف اذك « مكاتوم

 امك يب اوعنصاف تم انآ اذإ -هنع ىلاعت هللا يضر- ةمامأ يبأ نع يناربطلا ىور : تلق
 دحأ تام اذإ :٠ لاقف « يي هللا لوسر انرمأ ءاناتومب عنصن نأ -مالسلا هيلع- هللا لوسر انرمأ

 « نالف نب نالف اي لقيل مث « هربق سأر ىلع مكدحأ مقيلف هربق ىلع بارتلا متيوسف مكناوخإ نم
 نالف نب نالفای لوقی مثًادعاق يوتسي هناف « نالف نب نالفاي: لوقی مث « هبیجی الو هعمسي هناف
 نأ ةداهش ايندلا نم هيلع تجرخ ام ركذا لقيلف نورعشت ال نكلو هللا كمحري اندشرأ : لوقي هنإف

 امام نآرقلابو « ايد مالسإلابو ابر هللاب تيضر كنأو « هلرسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال
 نقل نم دنع اندعقی ام انب قلطنا لوقیو « هبحاص ديب امهنم دحاو لک ذخأي اریکنو ارکنم ناف

 اي -مالسلا اهيلع- ءاوح همأ ىلإ هبسني لاق هيبآ فرعي مل نإف هللا لوسر اي لجر لاقف : لاق
 يبا نع يوارلا نكلو « ليق اذك « هماكحأ يف ءايضلا هاوق دقو « حيحص هدانسإ « ءاوح نب نالف
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 نسحتسیف هنیسح هيف مث ثراوتلا ىرج كلذب « هانيع ضمغو هايحل دش تام اذإف

 . لعفي هارأ الو « نفدلا دعب نيقلتلا خياشملا ضعب

 اي لوقيف «نفدلا دعب نيقلتلاب رمآ هنآ- مالسلا هيلع- هنع يور دقو ! لعفي ال فيكو : تلق

 حرش)» يف هانركذام رخآ ىلإ هيلع تنك يذلا كنيد ةنالف تنب ةنالف اي وأ « نالف نب نالف

 .«زيجولا

 اضيأ رضي ال عفني ال نيقلتلا ناك نإ : ناخ يضاق لاق « هب رمؤي الو يهن ال : يناولحلا لاقو

 نأ ىصوأو « هنفد دعب فلسلا نم ةمئألا ضعب نقل هنأ ىنانيغرملا نيدلا ريهظ نع ىكحو « زوجيف

 .« يتفملا بابع» يف اذك « هنفد دعب اضيأ وه نقلي

 :م كنحلا وهو « يحل ةينثت ماللا حتفب :ش ( هايحل دش ) :م رضتحملا يأ :ش ( تام اذإف) :م

 ىرج ) :م نينيعلا ضيمغتو نييحللا دش يأ :ش ( كلذب ) :م هانفج قتبطأ ينعي :ش ( هانيع ضمغو)

 يف ملسم هجرخأ ام اهنم : ثيداحأ رصبلا ضيمغت يفو « كلذ ىلع ةمئألا نم :ش ( ثراوتلا

 هرصب قش دقو ةملس يبأ ىلع «- مالسلا هيلع- هللا لوسر لخد : تلاق ةملس مأ نع هحيحص

 . ثيدحلا . . هضمغأف

 اذإ» : ل هللا لوسر لاق : لاق سوأ نب دادش نع «هننس» يف ةجام نبا هاورام اهنمو

 ىلع نمؤت ةكثالملا نإف « اًريخ اولوقو « حورلا عبتي رصبلا نإف ‹ رصبلا اوضمغأف مكاتوم مترضح
 « هتاور دحأ « ديوس نب ةعزقب نابح نبا هلعأو « «هدنسم» يف دمحأ هاورو « «تيملا لهأ لوقيام

 هيلع رسي مهللا «هللا لوسر ةافو ىلعو يورو < هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب هضمغم لوقيو

 . هنع جرخ ام اريخ هيلإ جرخ ام لعجاو « كئاقلب هدعسأو هدعب ام هيلع لهسو هرمأ

 نيسحت نينيعلا ضيمغتو نييحللا دش نم ركذ اميف يأ :ش ( نسحتسيف هنيسحت هيف مث) :م

 نييحللا دش كرت يفو « سانلا نيعأ يف رظنملا عيظف ىقبي ضيمخغتلا كرت اذإ هنأل « تيملا ةروص

 . هسأر قوف نم ةضيرع ةباصعب دشيو « هلسغ دنع ءاملاو « هفوج يف ماوهلا لوخد نم فاك

 ديو « هنيي ىلع وأ هافق ىلع ةلبقلا ىلإ هجوي : ءايشأ ةرشع تيم اب عنصي « ىقتنملا » يفو

 ةملك نقليو « بيطلا نم هدنع عضويو « هدنع سي ةروس ًاأرقيو « هانيع ضمغيو « هؤاضعأ

 الل ةآرم وأ فيس هنطب ىلع عضويو « بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا هدنع نم جرخيو « ةداهشلا

 . يعفاشلا باحصأ بتك يف اذكهو « عفري نأ ىلإ نآرقلا هدنع أرقيو « خفتني

 لعجيو « لسغي ىتح هتوم دعب ةءارقلا اوهرك انباحصأو « هدنع نآرقلا ةءارق كلام هركو
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 سولجب سأب الو :« ناخ يضاق ىواتف » يفو . ضرألا ةوادن هريغت ال ىتح « حول وأ ريرس ىلع
 يلي نأ بحتسيو «رخؤي الو هزاهج يف لجعي نأ بحتسملا مث « هتوم دنع بنجلاو ضئاحلا

 ‹ ملاظملاو يصاعملا نم ةبوتلاب هركذيو « مهاقتآو هتسايسب مهملعأو « هب هلهأ قفرأ ضيرملا

 ةنطقب هيفب ىدنيو « ابارش وأ ءام هيف يف رطقي نأب هقلح لب [ . . . .] هب لزن دق هآر اذإو « ةيصولابو
 . اهوحنو

 ناو راع داب
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 ( لسغلا يف لصف ) :م

 لسغ يف لصف خسنلا ضعب يفو « نيغلا حتفب وهو « تيملا لسغ نايب يف لصف اذه يأ :ش
 «لسخلاب أدبف « هتوم دعب هب لعفي ام نيبي عرش « هراضتحا تقو رضتحم اب لعفي ام نيب الو « تيملا
 نفدلا لصف مث « هلمح لصف مث «ةالصلا لصف مث نيقلتلا لصف ركذ مث « تيم اب لعفي ام لوأ هنأل

 . يعضولا بيترتلا قفاويل « يجراخلا بيترتلا ىلع

 نأ تيملا لسغ بوجو يف لصألا: -ىلاعت هللا همحر- يدادخبلا رصن وبأ خيشلا لاقو
 لسغو « مكاتوم ةنس هذه: هدلول اولاقو -مالسلا هيلع- مدآاولسغ -مالسلا مهيلع- ةكئالملا
 بجاو وه : ةياردلا بحاص لاقو « هدعب نوملسملا كلذ لعفو « تام نيح- مالسلا هيلع- يبنلا
 . ىنعملا نم عرفتو « ةمألا عامجإو ةنسلاب ءايحألا ىلع

 نإ لاق هنأ-مألسلا هيلع- يبنلا نع -هنع هللا يضر- بعك نب يبأ نع يور امف :ةنسلا امأ
 هولسغ تام املف « ةنحلا نم هنفكو هطونحب ةكئالملا تلزن ةافولا هترضح ال - مالسلا هيلع- مدا

 هيلع- ليربج مهمأو « تيبلا دنع هيلعاولصو « بايثلا نم رتو يف هونفكو « اًنالث ردسلاو ءاملاب
 . هدعب نم مدآ دلو ةنس هذه لاقو «- مالسلا

 اًسمخ وأ اًنالث رتو اهنلسغا ةيقر هتنبا تيفوت نيح ةيطع مأل لاق -مالسلا هيلع- هنأ يور امو
 ةتس ملسملا ىلع ملسملل:-مالسلا هيلع- لاقو « ردسو ءامب لاقو ‹ كلذ نتيأر نإ رثكأ وأ

 . اذه ىلع ةمألا تعمجأو «هلسغي نأ تام اذإ اهنم ركذو «قوقح

 طرشاذهو « هنودب ةالصلا زوجت ال ىتح « مامإلا ةلزنمب ةالصلا يف تيملا نأ ىنعملا امأو
 ىلع ضرعلا لاح توملادعبام نألو « موقلا ةالصل طرش مامإلا ةراهطو « موقلا ىلع هيدقت

 لسغلا « زيجولا حرش» يفو « برلل اًميظعت لسغلاب هريهطت بجوف < هيلع عوجرلاو برلا
 . ىهتنا « عامجإلاب ةيافكلا ضرف ةالصلاو نيقلتلاو

 -مالسلا هيلع-مدآ نأ هظفلو«دنسملا» يف دمحأ نب هللا دبع هاور بعك نب يبأ ثيدح : تلق
 هيف هوعضوف هربقاولخد مث « هيلعاولصو اودحلأو هلاورفحو هوطنحو هونقلو ةكتالملا هتلسغ
 هذه مدآ ينب اي :اولاق مث « بارتلا هيلعاوشح مث « هربق نماوجرخ مث « نبللا هيلع اوعضوو

 .هانعب يقهيبلا هاور « مكتنس

 لسغ بوجو ببس يف خياشملا فلتخاو « ملسمو يراخبلا هجرخأ ةيطع مأ ثيدحو
 ءاضعألا لسغ يهنلاو « هلصافم ءاخرتسال ببس توملا نإف ٠ ثدحلا وه مهضعب لاق «تيملا

 نم هريغو يناجرجلا هللا دبع وبأ خيشلا لاقو « رركتي ال توملاو « هببس رركتل ةايحلا يف ةعبرألا
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 بجاول ةماقإ ةقرخ هتروع ىلع اولعجو « هنع ءا لا بصنيل ريرس ىلع هوعضو هلسغ اودارأ اذإو

 أريسيت حيحصلا وه ةظيلغلا ةروعلا رتسب ىفتكيو رتسلا

 ‹ تاناويحلا رئاسك حوفسم مد هل يمدآلاذإ ٠ توم ا ةساجنل بجو اإ نولوقي : قارعلا خياشم

 . اهيف هتومب رئبلا سجنت اذهلو

 هب ىلصو اتيم لمح ولو « سجنتي ال هلسغ دعب اهيف عفد ول : «عئادبلا و « طيحملا » يفو
 نأ « يخلبلا عاجش نب دمحم نع 'عئادبلا »يفو « ثدحملا فالخب « هتالص حصت ال هلسغ لبق

 يتلا تاناويحلا رئاسك لسغلاب هتراهطب مكح ال سجن ول هنأل « هل ةمارك توملاب سجني ال يمدآلا

 نمدحاو لك دنعو « رهظألا وهو ةماعلا لوق وه هللا ديبع يبأ لوقو « توم اب اهتساجنب مكح

 توملاب سجنتي : ةلبانحلا ضعب لاقو ٠ توملاب نمؤملا سجنت ىف فالخ « دمحأو ىعفاشلاو كلام

 . كش الب لطاب اذهو « تاتيما رئاسك هب فشني يذلا بوثلا سجنتيو « لسغلاب رهطي الو
 ءاملا بصنيل ريرس ىلع هوعضو ) :م تيملا لسغ يأ « نيغلا حتفب :ش ( هلسغ اودارأ اذإو ) :م

 بحاصو يباجيبسألا لاق . عضولا ةيفيك يف فلتخاو « لفسأ ىلإ هنع ءاملا لزنيل يأ :ش ( هنع

 ةمئأ ضعب لاق هلثمو « رضتحملاك ةلبقلا وحن هافق ىلعاًيقلتسم عضوي : يواحطلا حرش

 سمش لاقو « ربقلا يف عضوي امك « اضرع ايقلتسم عضوي هنأ انباحصأ ضعب هراتخاو «ناسارخ

 هقشب أدبي ىتح رسيألا هقش ىلع عضوي « ةفحتلا» يفو « رسيتامك عضوي هنأ حصألا : ةمئألا

 فرعلاو « كلذ يف انباحصأ نع ةياور ال : يباجيبسألا لاقو « نيألا ىلع مث « لسخلا يف نيألا

 . ةلبقلا وحن ًالوط هافق ىلع تختلا ىلع عضوي نأ

 مرتحم يمدآلاو « لاح لك ىلع بجاو ةروعلا رتس نأل :ش ( ةقرخ هتروع ىلع اولعجو) :م

 دعب بناجألا لاجرلا لسغ ءاسنلل الو « ءاسنلا لسغ لاجرلل لحي ال هنأ ىرت الأ « اًتيمو اًيح

 وهاذهو «اندنع ةروع ةبكرلاو ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم اهنأ ةروعلا دح ىضم اميف فرع دقو ءةافولا

 . لصألا

 :ش ( ةظيلغلا ةروعلا رتسب ىفتكيو) :م :هلوقب هيلإ راشأ « اذه فالح ةياورلا رهاظ نكلو

 لاق هبو « بهذملا نم :ش ( حيحصلا وه ) :م : هلوقب هيلإ راشأ ىوتفلا هيلعو « ربدلاو لبقلا يهو

 ىلع عضويو هيف لاق هنإف « رداونلا ةياور نع هب زرتحاو «٠ ةنودملا » يف اًضيأ هركذ  اًضيأ كلام

 . ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ةقرخ هتروع

 دارأ اذإ هتايحب هلعفي امك « غباس رازإب رزؤي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو « طوسبملا »يفو

 ةظيلغلا ةروعلا رتس ىفتكيف رازإلا تحت ام لسغ مهيلع قشي لاق ةياورلا رهاظ يفو « لاستغالا

 . لساغلا ىلع ريسيتلا لجأل يأ :ش ( اريسيت ) :م « ةقرخب
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 فيظنتلا مهنكميل هبايث اوعزنو

 يبأ دنع ىجنيو ةقرخ هدي ىلع فلي نأ دعب ةقرخلا تحت هتروع لسغي ٠ عئادبلا » يفو

 ىجني ال « ةضورلا»و « طيحملا » يفو « ىجني ال امهدنعو « هتايح لاح يف هلعفي ناك امك « ةفينح

 حسي ةقرخ هعبصإ ىلع لساغلا لعجي ليقو « هدي ىلع اهفلي ةقرخب هترس لسخيو فسوي يبأ دنع
 . اًضيأ هیرخنم يف اهلخديو هتبلو هتاهلو هنانسأ

 لوق رهاظ وهو « هلثم كلام نعو « تيم لا فيظنت يأ :ش ( فيظنتلا مهنكميل هبايث اوعزنو ) :م

 . نيريس نبا لوقو دمحأ

 ناك نإو «نيمكلا عساو صيمق يف لسغي نأ بحتسملا : ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاقو

 يف ةنس وهف هقح يف ةنس ناك امف صيمق يف لسغ - مالسلا هيلع- هنأل « امهقرخ نيمكلا قيض

 «هلسغ ةدارإ دنع سبلي صيمق يف تيملا لسغي نأ بحتسي هنأ يعفاشلا صن : تلق . انقح

 صيمقلا قوف نم ءاملا بصيو « همك يف هدي لساغلا لخديو « يعفارلاو يدوعسملا هب حرصو
 هيلع- هللا لوسر نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحب كلذ ىلع لدتساو « هتحت نم لسخيو

 « دواد وبأ هاور «٠ صيمقلا قوف نم هنوكلديو هيلع ءاملا نوبصي هصيمق هيلعو هولسغ -مالسلا
 . حيحص هدانسإ : يوونلا لاقو

 ء- مالسلا ةيلع-هصئاصخ نم كلذ ناك لوقنف هتحص انملس نئلو « فيعض هنإ ليق : تلق

 هللا يضر- ةشئاع تعمس : لاق ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نع دواد وبأ اور ام كلذ ىلع لدي

 هيلع هللا لوسر درجنآ يردن ام هللاو : اولاق -مالسلا هيلع- يبنلا لسغ اودارأ ال : لوقت- اهنع

 ‹ مونلا مهيلع هللا ىقلأ اوفلتخا املف « هبايث هيلعو هلسغن وأ « اناتوم درجن امك هبايث نم مالسلا

 ‹ وه نم نوردي ال تيبلا ةيحان نم ملكم مهملك مث « هردص يف هنقذو الإ لجر مهنم ام ىتح
 ‹ ضيمق هيلعو هولسغف -مالسلا هيلع- هللا لوسر ىلإ اوماقف « هبايث هيلعو هللا لوسر اولسغا

 . مهيدي نود صيمقلا قوف ءاملا نوبصي

 الإ هلسغ ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول: لوقت -اهنع هللا يضر- ةشئاع تناكو

 اذهو «نحن الإ هلسغ ام « ةافولا دعب لسغي- مالسلا هيلع- هللا لوسر نأ انملع ول ينعي « هؤاسن

 ‹« مهلسغ دنع- مالسلا هيلع-هللا لوسر نامز يف ناك « مهاتوم ديرجت تناك مهتداع نأ ىلع لدي

 سجني هصيمق يف لسغ اذإ هنألو «هميظعتو همارتحا لجأل- مالسلا هيلع- يبنلا كلذ نم صخو

 ‹ هل يبنلا فالخب « هب تيلا سجنتيف « هيلع ءاملا بصب رهطي ال دقو « هنم جرخي اب صيمقلا

 - هللا لوسر لعف ام فالخ مهبهذم نأ ىلع «اتيمو اّيح اًبيط ناك هنّأل ؛ هقح يف اًتومأم ناك هنإف

 حص نإ هيف تام يذلا هصيمق يف لسغ لب « هلسغ دنع اًصيمق سبلي مل هنإف «- مالسلا هيلع

 . هب ثيدحلا
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 هنم ءاملا جارخإ نأ ريغ ‹ لاستغالا ةنس ءوضولا نأل « قاشنتساو ةضمضم ريغ نم هوؤضوو

 ارتو هريرس رمجيو « ةايحلا لاحب ارابتعا هيلع ءاملا نوضيفي مث « ناك رتيف رذعتم

 يفو « ديدشتلاب ًاضو نم داضلا ديدشتب :ش ( قاشنتساو ةضمضم ريغ نم هوؤضوو) م

 . هئوضو يف نمايمل اب أدبيو «طوسبملا»

 لوق وهو ملعلا لهأ رثكأ لوق يفو .هيرخنم الو هاف ءاملا لخدي الو : «ينغملا» بحاص لاقو

 . يجلا هلعفي امك قشنتسيو ضمضي : يعفاشلا لاقو «دمحأو يروثلاو يعخنلاو ريبج نب ديعس

 ىلإ هبذجو فنألا يف ءاملا لاخدإ قاشدتسالاو ءمفلا لخاد يف ءاملا ةرادإ ةضمضملا : انلق

 . هيف يف ءاملا لعج ةضمضملا : يوونلا لاقو « رذعتم هلك اذهو «ميشايخلا

 ‹ مفلا يف ءاملا كيرحت ةضمصضملا : يرهوحجلا لاقو . ةغللا لهأ هلاق ام فالح اذه : تلق

 ضمضي ال : ءايشأ ةسمخ ىف لسغلا ىف بنحلاو تيملا نيب قرف ؛ةضورلا»و «طيحملا» ىفو

 لسغي بنجلاو « ههجو لسخغب أدبي تيملاو « بنحلا فالخب قشنتسي ال تيم او « بنجلا فالخب

 هلثمو « «رداونلا» يف دمحم نع يور اذكه . هسأرب حسي ال تيم او ‹ ثالثلا فالخ هیفو « هيدي

 . «حاضيأإلا» يف

 تيملاو « سأرلا حسم يف بنجلاك تيما نأ حيحصلا :طوسبملا حرش» يف هداز رهاوخ لاقو

 . بنجلا فالخب « هيلجر للسغ رخؤي ال

 ًاضويال لقاع ريخلا يبصلا يف امأ « لقاعلا يبصلاو غلابلا قح يف ركذ يذلا اذه : يناولخلا

 . يلصي ال هتايح يف ناك هنأل . ةالصلا ءوضو

 رذعتم ) :م فنألاو مفلا نم :ش ( هنم ءاملا جارخإ نأ ريغ « لاستغالا ةنس ءوضولا نأل ) :م

 يأ :ش ( ةايحلا لاحب اًرابتعا هيلع ءاملا نوضيفي مث ) :م قاشنتسالاو ةضمضملا يأ :ش ( ناک رتیف

 . رخبيو يآ :ش ( رتو هريرس رمجيو ) :م ةايحلا ةلاح يف امك تارم ثالث تيملا ىلع ءاملا نوضيفي

 لعفي هريمجت يفو « ادإ دوعب بيطيف هبلط يفو هرخب اذإ هرمجأو هبوث رمج :«برغملا» يفو

 لوح رمجملا ةرادإ ريمجتلا نم دارملا : ليقو « تيملل اًماركإو ةحئارلل ءافحخإ « هلسغ ةدارإ دنع اذه

 . اًتسمخ وأ اًنالث وأ ةدحاو ينعي « اّرتو ريرسلا

 بحبي رتو هللا نإ » : -مالسلا هيلع- هلوقل رتولا نييعتو « اهيلع دازي ال : يباجيبسألا لاقو
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 ردسلاب ءاملا يلغيو ««رتولا بحي رتو هللا نإ» ةي: هلوقل رتوب امنإو « تيم ا ميظعت نم هيف امل

 یورو هع تكسو اًعوفرم رمع نبا نع عفان ثيدح نم «هدنسم» يف رازبلا هاور رتولا

 ةعست هلل نإ: -مالسلا هيلع- هللا لوسر لاق: لاق ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا

 .ارتولا بحي رتو هنإ « ةنحلا لخد اهاصحأ نم « ةدحاو الإ ةئام امسا نيعستو

 :-مالسلا هيلع- هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر- يلع نع دمحأو ةعبرألا ىورو

 نبا هاورو « نسح ثیدح : يذمرتلا لاق .  «رتولا بحي رتو هللا نإف اورتوأ نآرقلا لهأ اي»
 ا.

 . رمع نبا نع هتياور وحن يردخلا دعس يبأ نع رازبلا یورو « (هحيحص)» يف ةيزخ )۳( . ٤

 كرتدقو « نفكلاو ريرسلا رمجيف « ةزانحلا ريرسلا نم دارملا نأ «ىبتجملا» ىف ركذ : تلق

 ىنعم «يفاكلا» يفو . نفكلا ىلع اروصقم ريمجتلا ىقبو « انرايد ىف ةزانجلا ىلع ريمجتلا سانلا

 ىلع لدي فنصملا مالك قايسو :«ةياردلا» بحاص لاقو [ occa nnn ]رمجیو : هلوق

 ىلع لسغو : هلوقب «عمجملا» يف حرص دقو « تيما هيلع لسغي يذلا تختلا ريرسلا نم دارملا نأ

 . رمجم ریرس

 همارکإو :ش ( تيما ميظعت نم ) :م رمجيو : هلوق هيلع لد « ريمجتلا يف يأ :ش ( هيف امل ) :م

 هيلع- هلوقل ) :م رتو رمجي امنإو ينعي :ش ( رتوي امغنإو ) :م ةهيركلا ةحئارلا عفدلو ةبيطلا ةحئارلاب
 . اًقنآ هيف مالكلا رم دقو :ش ( رتولا بحي رتو هللا نإ -مالسلا

 ردسلاو « مزال هنأل « نايلغلاو يلغلا نم ال ءالغإلا نم يلغي :ش ( ردسلاب ءاملا يلغيو ) :م

 هركذ كلام هريخو نخسملا ءاملا ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا تهركو « دوع وهو « قبنلا رجش قرو

 لوق وهو « لاح لكب ىلوأ نخسملا: ليق ةيعفاشلا بتك نم «ىلحملا» يفو «رهاوحملا» يف
 . - هللا همحر -قاحسإ

 هيلع نوكي نأ الإ لضفأ درابلا ءاملا - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا دنعو « ةياردلا» يفو

 راحلاو ندبلا دشي درابلا نأ الإ « اديدش دربلا نوكي وأ « راحلا ءاملاب الإ لوزت ال ةساجن وأ خسو

 سجنتتف سجنلا ىلإ ىضفيف هؤاخرتسا دادزا راحل ا ءاملاب لسغ ولف ‹ یخرتسا تیملاو « هیخري

 . ريهطتلا ةياغ هنم دوصقملا نأل ؛ ىلوأ راحلا : تلق . ىلوأ درابلا ناكف « نافكألا

 . ءاعدلاو ركذلا يف ملسم هاور (1)

 . [٩١٤۱]دواد وبأ « [٥٥٤]يذمرتلا « [۱۱۹۹] ةجام نبا ]١۸۱°۱[ يئاسنلا هاور ؛ حيحص (۲)

 نمحرلا دبع نب ةملس وبآ انث دمحم انث ديعس نب ىيحي انث يلع نع ورمع انثدح : لاق رازبلا دانسإ يعليزلا ركذ ()

 . هوحنًاعوفرم . . . يردخلا ديعس يبأ نع
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 هسأر لسغيو « دوصقملا لصأ لوصحل حارقلا ءالاف نكي مل نإف «فيظنتلا يف ةغلابم ضرحلاب وأ
 نأ ىري ىتح ردسلاو ءاملاب لسغيف رسيألا هقش ىلع عجضي مث «هل فظنأ نوكيل يمطخل اب هتيحلو

 ‹ هنم تختلا يلي ام ىلإ لصو دق ءاملا

 :م نانشألا وهو ةمجعملا داضلا اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب :ش ( ضرحل اب وأ ) :م

 ردسلا يأ :ش ( نكي مل نإف ) :م تيملا فيظنت يف ةغلابملا لجأل يآ :ش ( فيظنتلا يف ةغلابم )

 ‹ هتفص حارقلاوأدتبم ءاملا هلوقو . صلاخلا وهو فاقلا حتفب :ش ( حارقلا ءاملاف ) :م نانشألاو

 ءاملا نأل ؛ريهطتلا وهو :ش ( دوصقملا لصأ لوصحل ) :م نيعتم حارقلا ءاملاف يأ ٠ فوذحعم ربخلاو

 قفاوي الو ةمئألا سمش طوسبم قفاوي هركذ يذلا بيترتلا اذهو « ريهطتلا باب يف لصألا وه

 « ردسلا هيف حرطي يذلا ءاملاب مث «حارقلا ءاملاب ًالوأ اهيف ركذ هنأل ؛طيحملا»و مالسإلا رخف طوسبم

 ةثلاثلاو « حارقلا ءاملاب ةيناشلاو ‹ ىلوألا ةرملا يف لسخغيو ءاملا يف روفاكلا لعجي ةشلاثلا يف مث

 نعو . ةلہانحلا نم باطخلا نبا لاق هبو «ىلوآلاب ردسلا صتخي : يعفاشلا لاقو « ردسلاب

 نب ناميلسو قاحسإو يعخنلاو ءاطع لوق وهو ءاهلك ثالثلا يف ردسلا لمعتسي :دمحأ

 ٠ . -هللا مهمحر-برح

 لثم هنأل « قارعلا يمطخ وهو « ةمجعملا ءاخلا رسكب :ش ( يمطخل اب هتيحلو هسأر لسغي ) :م

 هتيحل لسغ يف يمطخلاو ردسلا لامعتسا يف - هللا همحر - يعفاشللو « فيظنتلا يف نوباصلا
 بجيف « فيظنتلا لسخلا نم دوصقملا :- هللا همحر - يزورملا قاحسإ وبأ لاقو . ناهجو هسأرو

 . ةيروهطلل نابلاس امهنأل ءامهب لامعتسا ال هنأ امهرهظأو « ريهطتلا هيف ديزي اب ناعتسي نأ

 نأ الإ « يمطخلا نيريس نبا هركو « دمحأ لاق انلوقبو « ريهطتلا يف ديزي لب كلذ ملسن ال : تلق

 . اًردس دجی ال

 :م تيملل يأ « هل فظنأ يمطخل اب هتيحلو هسأر لسغ نوكيل يأ :ش ( هل فظنآ نوکیل ) :م

 ‹ ةنميملا نم لسغلا ةيادب نوكيل كلذو « رسيألا هبناج ىلع يأ :ش ( رسيألا هقش ىلع عجضي مث)

 ءاخلاب :ش ( هنم تختلا يلب ام ىلإ لصو دق ءاملا نأ ىري ىتح ردسلاو ءاملاب لسغيف ) :م ةنسلا يه اهنآل

 تختلاب لصتملا بناجل ا ال بناجلا يف بجي تختلا يلي ام لسغ نأ مهوت ةلمهملاب نأل « ةمجعلا

 نيالا ههجو قش لسغي :نيريس نبا لاقو . تيملا نم يأ « هنم لصتملا بناجلا مهفي ةمجعم اب امأ
 ‹ ىرسيلا مث «ىنميلا هذخف مث « رسيألا مث نهيألا هبنج مث « رسيألا مث نيألا هبكنم مث رسيألا مث

 . هأزجأ كلذك لعف ولو « كلذك ناقاسلا مث

 ةياور ريغ يف- هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نعو « هرهظ لسغيف ههجو ىلع تيملا بكي الو
 «ةريخذلا» يفو «كلذ دعب هلسخي مث يعفاشلا لوق وهو « ًالوأ هنطب حسييو هدعقي هنأ لوصألا

 . اًنالث هلثم لسغيف « ةدحاو ةلسغ رسيألاو « نيالا هبنج لسغي : ةيكلاملل

1A0 



 ةنسلا نأل « هنم تختلا يلي ام ىلإ لصو دق ءاملا نأ ىري ىتح لسغيف نميألا هقش ىلع عجضي مث

 نإف « نفكلا ثيولت نع ازرح ايفر اسم هنطب حسعو هيلإ هدنسيو هسلجي مث نمايلاب ةيادبلا وه
 ‹ هءوضو الو هلسغ دیعب الو هلسغ ع ءيش هلم جرخ

 نأل ءهنم تختلا يلي ام ىلإ لصو دق ءاملا نأ ىري ىتح لسغيف نميألا هقش هقش ىلع عجطضي مث ) :م

 هبجعي ةي هللا لوسر ناکك- اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح هيف :ش ( نمايماب ةيادبلا يه ةنسلا

 ء اًضيأ ةعامحلا هاور ةيطع مأ ثيدحو « ةعامجلا هاور « هلجرتو هلعنت ىتح ءيش لك يف نميتلا

 اهنمايم اوأدبا»: اهلسخن نحنو انل لاق ةي هللا لوسر ةنباانلسغ امل : تلاق « يراخبلل ظفللاو

 هب حرصو « هتانب ربكأ يهو «صاعلا يبأ نبا جوز بنيز يه ةنبالا هذهو « اهنم ءوضولا عض داومو

 اهنلسغا» : لاق يَ هللا لوسر تنبا بنيز تتام امل: تلاق ةيطع مأ نع ملسم ةياور يف

 . ثيدحلا .٠ . .اًرتو

 - موثلك مأ اهنأ ؛طسوألا يراخبلا خيرات» و ؛دمحآ دنسم »و « دواد يبآ ناس» يف ءاج دقو

 قاحسإ نب دمحم هيف «هرصتخم» يف يرذنملا لاقو ” قاحسإ نبا نع هوجرخأ - اهنع هللا يضر

 تیفوت -اهنع هللا يضر- موثلك مأ نأل «بنيز يف ةصقلا هذه نأ حيحصلاو . روهشمجب سيل نم هيفو

 . ملعأ هللاو ردبب بئاغ ةه هللا لوسرو

 نع ازارتحا يأ :ش ( نفكلا ثيولت نع ازرحت ) :م فنع ريغب انيل احسم يأ « هب قفر نم ءافلاب :ش

 يفو « ًافيفخ ًاحسم ةيناثلا يف هنطب حسيو : يزارلا ركب وبأ لاق . فنعلاب حسم اذإ نفكلا ثيولت

 لوسر نطب حسم -هنع هللا يضر- الع نأ يورو « نيترم هلسغ دعب هنطب حسيو « عئادبلا»

 ىلإ هازع : «طوسبملا» يفو . اتيمو اًيح تبط : لاقف « ءيش هنم جرخي ملف- مالسلا هيلع-هللا

 . هلسغو هحسم ركذ «طيحملا» يفو « هحسم ىوس ةياورلا رهاظ يف ركذي مل : «طوسبملا»

 :ش ( هءوضوو هلسغ دیعی الو ) :م جراخلا كلذ لسغ يأ :ش ( هلسغ ءيش هنم جرخ ناو ) :م

 توملاب جرخ تيملا نأل < انلوقك اهحصأ « هجو ةثالث ةيعفاشللو «ينزملاو كلامو يروثلا لاق هبو

 « نايبلا» بحاص لقنو « هلسغ ع ةداعإ نورخآو يلماحملا فعضو < ةراهطلا ضقنب فيلكتلا نم

 ةداعإ بوجو مدع نورخآو يعفارلاو يلماحملا ححصو «- هللا همحر- دماح يب أ نع هفيعضت

 الو هلسغ بجي ال نفكلا يف هجاردإ دعب ءيش هنم جرخ رل هنأ ىلع اوعمجأو « هئوضوو هلسغ

 يسخرسلاو « «درجملا» يف بيطلا وبأو «« ديرجتلا» يف يلماحملا هب حرصو « فالخ الب هؤوضو

 يف ركذو « جاردإللا دعب ةساجنلا لسغب ءافتكالاباومزجو « ةدعلا» بحاصو «ىلامألا» ىف

 . «ةأرملا نفك باب» دواد وبأ « ۳۸١( /1) دمحأ هاور (۱)
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 «هنافكأ يف هلعجيو  هنافكأ لتبت اليك بوثب هفشني مث « ةرم لصح دقو صنلاب هانفرع لسغلا نآل

 هتي و هسأر ىلع طونحلا لعجيو

 . غلا داعي ثلاثلاو « ءرضولا داعي ىناثلا هجولا « اندنع هدعب ءىش هنم لسغي ال !ةضورلا»

 بجاولا «عئادبلا» یفو ‹«(طيحملا»و «طوسبملا» ىف اذكه » تارم ثالث نونسملا لسغلا مث

 عم كلامو -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهوا ديفملا» يف هلثمو « ةنس داز امو ةدحاو ةرم هيف

 يرصبلا نسحلاو بيسملا نبا لاقو . ضرف اًتالث هلسغو : «ىلحملا» يف مزح نبا لاقو .كلدلا

 ءاملا يف قرغ ولو «يفكي ءاملا يف هسمغاذكو « اًنالث لسغي : - مهنع هللا يضر- يعخنلاو

 . انلعف بجاولا نأل « هئزجيإال هتوم دعب رطملا هباصأوأ

 «هلسغ طقس هريهطت دصقب ءيشلا كرحي امك ءاملا يف هكرح جرخملا ناك نإ :عئادبلا» يفو

 لسغ ةنيفس يف تام نإو « نيترم لسغيو ءاملا يف ةرم هئزجي : فسوي يبأ نع «طيحملا» يفو

 يف حيفتو قرغ نإو-هللا همحر- يرصبلا نسحلا نع يقهيبلا هركذو . رحبلا يف ىمري مث نفكو
 يفو < اندنع طرشب تسيل ةينلاو « ۲ةضورلا» ىف هركذ « قرتحا نإ اذكو « ءاملا هيلع بص ءاملا

 . ةينلا طرتشي ملو « هل ًالسغ كلذ نوكيف ءاملا يف هكرحي  عيبانيلا»

 طخب اديقم هتدجواذك : يقانغسلا لاقو « اهحتفو نيغلا مضب :ش ( لسفغلا نأل ) :م

 . - هللا همح ر - یخیش

 .ةداعإلا ىلإ جاتحي الف «ةرم لسخلا لصح دقو يأ :ش (ةرم لصح دقو صنلاب هانفرع)

 يف اذك « ملعي ملع باب نم وهو « للب نم هيلعام ذحخأي يأ :ش ( بوثب هفشنی مث ) :م

 ةقرخب هذخأ « ءاملا نم فجي ىتح بوثب للب نم هيلع ام ذخأي يأ : يقانغسلا لاقو . «روتسدلا»
 ضرألا تفشن لاقي : ريثألا نبا لاقو « «روتسدلا» يف هركذ ام حصألا « برضي برض باب نم
 تلتبا اذإ اهنأل :ش ( هنافكأ لتبت اليك) :م فشنتو قرعلا بوثلا فشنو « هتبرش اًفشن هفشدت ءاملا
 . ةلثلاك ريصت

 لعجيو ) :م هنافكأ يف جردي فشنتلاو لسخل | نم غارفلا دعب يأ :ش ( هنافكأ يف هلعجيو ) :م
 . ةصاخ مهماسجألو ىتوملا نافكأل بيطلا نم طلخي ام طونحلاو :ش ( هتيحلو هسأر ىلع طونحلا

 .اونتنيو اوفيجي الئل ربصلاب اوطنحتو « عاطنألاب اونفكت باذعلاب اونقيتسا امل دومث نأ ثيدحلا هنمو

 «لاجرلا قح يف سرولاو نارفعزلا ريغ طونحلا يف بيطلا رئاسب سأب ال :«طيحملا» يفو
 هللا ىضر-ىلع هب رمأو ءاملعلا رثكأ هزاجأو « كسملا هيف لخديف « ءاسنلا قح يف امهب سأب الو

 -هللا مهمحر - دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « بيسملا نباو رمع نباو سن هلمعتساو « -هنع
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 ىلوأ دجاسملاو « ةنس بيطتلا نأل ‹هدجاسم ىلع روفاکلاو

 يف هلامعتساو « ةنس هنإ -هللا مهمحر-اولاقو « دهاجمو « نسحلاو ءاطع ههركو « قاحسإو

 ‹طونحلا يف كسملا لعجي نأب سأب الو «ةضورلا» يفو «مهيلع ةجح -مالسلا هيلع- يبنلا طونح
 . تيملا بيط وهو « ةريرذ طونحلا : « حاحصلا ١ يفو

 حتفب « دجسم عمج وهو هدجاسم ىلع روفاكلا لعجيو يأ :ش ( هدجاسم ىلع روفاكلاو ) :م

 لوق وهو « دوعسم نبا نع يقهيبلا هاور « نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلاو فنألاو ةهبجلا يهو ميجلا

 دودلل اداعبإ همفو هفنأو هينيع ىلع هرذي :رفز نعو « ةماركلا هذهل ىلوأ دجاسملاو « يعخنلا

 « ةحئارلا بيط لعجي روفاكلابو « ماوهلا درطل ةلمجلا ىلع هيعارذو : نيمرحلا مامإ لاقو ءاهنع
 ريخغتلا عارسإ نم تيملل ظفحو فيفختو كيربت هيفو « هيلع نيلصملا نع اههوركم عفدنيو
 امو ‹ وضعلا فلتي : لاقو« دمحأ ههركو « ماوهلا عنمو كاسمإللا ديزيو هقيوعتو داسفلاو

 نيتبكرلاو نيتحارلاو ةهبجلا ىلع طونحلا عضوي : يعخنلا لاقو « دجاسملا يف الإ هانعمس

 . رضي مل لعفي مل نإو «ديفملا» يفو « نيمدقلاو

 وبأ لاقو : الاق« روفاكلا نم ءيش ةثلاثلا ةرملا يف بحتسي : يفارقلاو يزوجملا نبا لاق

 . بحتسي ال : ةفينح

 . ًاطخ هنع كلذ امهلقن : تلق

 ء انه رهظألا وه لوألاو « ةنس اًقلطم بيطتلا وأ تيملا بيطت يأ :ش ( ةنس بيطتلا نأل ) :م

 وآ اًئالث هنلسغا»: مالسلا هيلع نهل لاق « ةتسلا بتكلا يف جرخلملا ةيطع مأ ثيدح يه ةنسلاو

 . ۲ ؟روفاک ةرخآلا يف نلعجاو ءاًسمخ

 نيبو يف ينونفکو «اروفاک ېلسغ رخآ يف اولعجاف تم انآ اذ ١ : لفغم نب هللا دبع ثیدح يفو

 . هنع تكسو مكاحلا هجرخأ . ۲ رصیمقو

 يف ةبيش يبأ نبا جرخأو . - مالسلا هيلع - مدآ ةصق يف مدقتملا بعك نب يبأ ثيدح هيفو

 لضف وه :.لاقو « هب طنحي نأ ىصوأف « كسم هدنع ناك - هنع هللا ىضر - ىلع نع « هفنصم)

 .هنع تكسو اًضيأ مکاحلا هاورو « ی هللا لوسر طونح

 ناك ال لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأكاذه « ةماركلا ةدايزب ىلوأ دجاسملاو

 ( ىلوأ دجاسملاو) :م هلوقب هنع باجأف . ؟ ندبلا رئاس نود دجاسملا صيصخت لاب امف ةنس بيطلا

 )١( «تاماذإ مرحملاب لعفي ام باب » جحلا - ملسمو . مرحلا نفك فيك باب » يراخبلا هاور .
 )۲( مکاحلا هاور )۳/ ٤۲۰١( « دعس نبا ]۲/ ١/  ]1۸ةديرب نع هللا دبع نع يريرحجلا ديعس انث ىسوم نب ةقدص نع

 لفغم نب هللا دبع نع .
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 يضر- ةشئاع لوقل هرعش الو هرفظ صقي الو هتيحل الو تيم رعش حرسي الو « ةماركلا ةدايزب
 ؛ مكتيم نوصنت مالع -اهنع هللا

 يفو . ندبلا ماوقاهيلع يتلا ءاضعألا اهنأل :ش ( ةماركلا ةدايزب) :م اهر يغ نم ينعي:ش

 ىلع نطقلا لعجي نأو « نطقلاب هعماسمو همفو هفنأك هقراخم ىشحي نأب سأب الو :«ةضورلا»

 : ةفينح يبأ نع « يباجيبسألا» يفو . انخياشم هحبقتساو هربد يف كلذ يعفاشلا زوجو « ههجو

 الو : مهضعب لاق : « ينانيغرملا» يفو . مفلاو نينذألاو لبقلاو ربدلاك هقراخم ىشحي نآب سأب ال

 . هينذأ خامص يف نطقلا لعجي نأب سأب

 ليقو « ضعب نع رعشلا ضعب صيلخت حيرستلا :ش ( هتيحل الو تيما رعش حرسي الو) :م

 هرفظ صقي الو) :م ادبلم ناک اذإ عساو طش هتیحلو هرعش حرس : يعفاشلا لاقو . طشملاب هليلخت

 . كلامو نيريس نب دمحم لاق هبو « نتخی الو هطبإ فتني الو هتناع قلحت الو :ش ( هرعش الو

 ريغ سي الو تلاط اذإ رافظألا صقي : ىعازوألا لاقو . ىلإ بحأ اذه : رذنملا نبا لاقو

 ‹ نتخيال : اهدحأ : هجوأ ةثالث هناتخ يف ؛نايبلا» يف ركذو ٠ يعفاشلا فالخ اهيفو « كلذ

 «انلوقك ميدقلا «ناتخلا ريغ يف نالوق هلو « ريغصلا ال ريبكلا نتخي : ثلاثلا « نتخي : يناثلا

 . كلذ لعفي ديدجلاو

 ‹ هيلع درو ةهاركلا يف نالوقلا اغإو « بحتست ال رومألا هذه نأ فالخ ال : يعفارلا لاقو

 يفو . ةيعفاشلا ضعب نع يجيندنبلا هلقن راتخملا وهو :يوونلا لاق . ةهاركلا اوححصو

 . يلإ بجعأ هكرت : يعفاشلا لاق : « ينزملا رصتخم)»

 يف قازرلا دبع هجرخأ :ش ( مكتيم نوصتت مالع - اهنع هللا يضر - ةشئاع لوقل) :م

 اهسأر نودكت ةأرما تيأر» ةشئاع نع ميهاربإ نع دامح نع يروثلا نايفس انربخأ ««هفنصم)»

 ةفينح يبأ نع راثآلا باتك يف نسحلا نب دمحم هاورو « « مكتيم نوصنت مالع : تلاقف . طشمب

 امهيباتك يف يبرحلا ميهاربإو مالس نب مساقلا ديبع وبأ هاورو . هب يعخنلا ميهاربإ نع دامح نع
 تددم اذإ ًاوصن هوصنأ لجرلا توصن نم ذوخأم وه : ديبع وبأ لاقو . ثيدحلا بيرغ يف

 ةلزنب كلذو « سأرلا حيرست ىلإ جاتحي ال تيملا نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع تدارأف . هتیصان

 . ةيصانلاب ذحخألا

 هلأ مأ :ش (مالع) :م :هلوق « أطخ سورعلا تصنم نم هقاقتشا لعجو « برغملا » يفو

 مع : ىلاعت هلوق يف امك « فيفختلل اهفلأ طقسأف ةيماهفتسالا ام ىلع رجلا فرح لحد ام ىلع

 . 4 نولءاستي

 « مکسورعب نولعفت ام مکتیمب اولعفا» : لاق ةي هنأ يورو « هباتک يف يعفارلا ركذ : تلق نإف

 . «مكئايحأب نولعفت ام مكاتومب اولعفا» : هظفلو « اًضيأ «طيسولا» يف يلازغلا هركذو

۸۹ 



 ‹ هتحت خسولا عامتجال اًقيظنت ناك يحلا يفو . اهنع تيملا ىنغتسا دقو « ةنيزلل ءايشألا هذه نألو

 ناتخلاک راصو

 اذه : كاوسلا باتك يف دماح وبأ لاقو . اتباث هدجأ ملف هنع تثحب : حالصلا نبا لاق : تلق

 نم نألو « اهلهأ قرافو اهقراف هنأل :ش ( اهنع تيملا ىنغتسا دقو « ةنيزلل ءايشألا هذه نألو) :م

 ناك يحلا يفو) :م هعم هنفد مث هئازجأ ضعب لصف ىنعم الف «هئازجأ عيمجب نفدي نأ تيملا مكح

 هل فيظنت هنأ يعفاشلا لوق باوج اذه : « ةياردلا » بحاص لاق :ش ( هتحت خسولا عامتجال اًقيظنت

 . یجلاک

 صقيو هرعش حرسي ثيح « يحل ا انيلع لكشي ال يأ « لاكشإ باوج اذه : يقانغسلا لاقو

 ةلازإ هيف نسي ال هنإف تيملا فالخب « ءزجلا لاوز هقح يف ربتعي الو « ةنيزلا ىلإ جرخي هنآأل « هرفظ

 . ءزحلا

 ىتح باتكلا يف ركذي مل يعفاشلا فالخ نأل ‹ باوصلا وه يقانغسلا هركذ يذلا : تلق

 يف ريمضلا كلذكو «رعشلاو رفظلا صق نم دحاو لك ىلإ عجري ناك يف ريمضلاو « هنع باجي

 . رعشلاو رفظلا صق نم دحاو لك تحت يأ « هتحت هلوق

 ‹« تاومألا نود ءايحألا قح يف ةنس ناتخلا نإ ينعي : يزارتألا لاق :ش ( ناتخلاك راصف) :م

 . طبإلا رعشو براشلاو رفظلا صق اذكو

 لحي راص يف ريمضلا عجرم ملعاذإف « رهاظ وهو « بيكرتلااذه ىنعم سيل اذه : تلق

 يف يحلاو تيم ا نيب مكحلا وأ قرفلا راصو هريدقت ردقم ىلإ عجري ريمضلاو « يغبني امك بيكرتلا
 ربتعيو « ناتخلا يف امك « ةنيزلا ىلإ جاتحي هنأل « يحلا قح يف ربتعي ال هنإ ثيح نم ءرجل ا ةلازإ

 . قافتالاب نتخي ال هنإف ناتخلا يف امك « ءزجل ا ةلازإ هقح يف نسي الف تيم لا قح يف

 وأ « ىهتشي ال اريخص تيما نوكي نأ الإ « ءاسنلا ءاسنلاو « لاجرلا لاجرلا لسخغي : عورف

 . ءاسنلاو لاج رلا اهلسغي نأ سأب الف ىهتشت ال ةريغص

 . ملكتت ملام ةريغصلا لجرلاو « ملكتي ملام ريغصلا ةأرملا لسغت هنع ةياكح رذنملا نبا لاقو

 وأ اميطف ناك اذإ ءاسنلا هلسغي : نسحلا لاقو . لوألا حيسسصلاو « طوسبملا » يف هركذ : تلق

 . سمخ وأ عبرأ نبا ناك اذإ : قاحسإو يعازوألا لاقو . ريسي ءيشب هقوف

 لجرلا قح يف ةيراجل ا اذكو « انباحصأ لوق نم بيرق وهو « عبس نبا :دمحأو كلام لاقو

 دمحأو يعازوألاو نيريس نباو نسحلا ةريغصلا لجرلا لسغيو « ريغصلا ةأرملا لسغت لاق نميفو

 عامجإالا[ eens ]“ عامجإلا» باتك يف رذنملا نبا لقنو « - هللا مهمحر - قاحسإو
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 هلسغامأو « يوونلا هنعاهركذ ةياور يف ادرفنم دمحأ نعو . اهجوز ةرملا لسغ زاوج ىلع

 همحر - يبعشلا ههركو يعازوألاو يروثلا لوق وهو « هلوق وهو ءاندنع زئاج ریغف هتجوز

 .-هللا

 لاق «زوجي : - هللا مهمحر - نورخآو دمحأو كلامو - هللا همحر - يعفاشلا لاق

 « يسأر يف عادصل هاسأراو : تلق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحب اوجتحا : يوونلا

 دمحأ هاور ثيدحلا «.. كتنفكو كتلسغف ىلبق تم ول كرض ام ةشئاع اي هاسأراو انآ لب » : ةي لاقف

MW 

 اوجتحاو « قاحسإ نبا الإ « كتلسغ لقي ملو ملسمو يراخبلا هاور : يزوجلا نبا لاقو

 اي سيمع تنب ءامسأل تلاق اهنأ - اهنع هللا يضر - ةمطاف نع يزوجلا نباو يقهيبلا هاور اجب اًضيأ

 دبع هدانسإ يف : يزوجلا نبا لاق . اهالسغف ٠ بلاط يبأ نب يلعو تنأ ينيلسغاف تم اذإ ءامسأ

 هننس ) يف هاور يقهيبلاو ‹ كورتم : يئاسنلا لاقو . ءيشب سيل : ىيحي لاق . عفان نب هللا

 . ىفخي هنأ نظو « هيلع ملكتي ملو «یربکلا

 ىلع ركنأ دوعسم نبا نأ هريغ ةعامجو « عئادبلا »و « طيحملا و « طوسبملا » بحاص لاقو

 ةيقاب ةيجوزلا نأ نونعي « ةرخآلاو ايندلا يف هتجوز اهنإ هل لاقف « كلذ - هنع هللا يضر - يلع

 . عطقتت مل امهنيب
 ةمطاف توم دعب بنيز تنب ةمامأ جورت ال امهنيب ةيجوزلا تيقب ول هنأل « رظن هيفو : تلق

 هتلسغ هتأرما نهيف تناك نإ ءاسن هعمو رفسلا يف لجرلا تام ولو « رئارح عبرأ نع تام دقو

 نيلصي نهدحو ءاسنلا يعفاشلاو كلام دنعو . نهطسو نهمامإ موقتو « هيلع نيلصو هتنفكو
 نيلخي مث نیفکتلاو لسغلا هنملعي رفاک نهعمو هتأرما نهیف نکی مل نإو « هنفدی مث تادرفنم هلع

 نايفسو لوحكم نع ملسملل رفاكلا لسغ زاوج ىوريو « هنفديو ءاسنلا هيلع يلصي مث امهنيب

 . مهريغو ةمقلعو

 لسخلا اهيلع « هلسغ قيطتو يهتشت ال ةيبص نهعم تناكو « رفاك نهعم نكي مل نإو

 تاملسم اهعم سیلو تتام نإو هنمميي نكي مل نإو « هنفديو ءاسنلا هيلع يلصي مث « نيفكتلاو
 مميت ةأرملا اذكو « مدقت امك اهملعي لجرلاف ةوهشلا دح غلبي مل يبص وأ ةرفاكو رفاك لجر اهعمو

 . دمحأو كلامو ناميلس يبأ نب دامحو يعخنلاو بيسملا نبا لاق هبو « اندنع

 . ]٠٤١١١[ ةجام نباو « ىنابلألا هنسح : نسح (۱)



 نم ءاملا اهيلع بصي : - هللا مهمحر - قاحسإو يرهزلاو ةداتقو يرصبلا نسحلا لاقو

 . مميت الو يهامك نفدت: يعازوألا لاقو . اهبايث يف سمغت عفانو رمع نبا نعو . اهبايث قوف
 . لوقأ مميتلاب :رذنملا نبا لاقو

 يضاقلا لاقو . بوثب رتستو ةقرخب ةيبنجألا لسغت نيهجولا دحأ يف ةيعفاشلا دنعو

 اذكو « ةقرخ مرحملا ريغو « ةقرخ ريغب مرحملا ممييو . فالخ الب ةقرخ ريغب حصت و : نيسح
 لسخغي : ةبالق وبأ لاقو . « عئادبلا» يف هركذ « ةقرخ ريغب ةمألا مميي لجرلاو « لجرلا مميت ةمألا

 : يعازوألا لاقو ‹ ةرورضلا دنع هتخأو هتنبو همأ لسغي نأب سأب ال : كلام لاقو . هتنبا لجرلا

 . اهيعارذ نود اههجو ىلإ رظنيو « ةبالق يبأ لعف دمحأ ركنأو « ءاملا اهيلع بصي

 تناك ولو . نيقفرملا ىلإ ةأرملاو « نيعوكلا ىلإ اهمميي لجرلا :- هللا همحر - كلام لاقو

 وأ هتوم لبق هنم تناب ولو . - هللا همحر - كلام اًقالخ « هلسغت ال تعضوف ًالماح هتجوز

 نسحلا ةياور يف « طيحملا » يف لاق « ةهبشب تئطو وأ هابأ وأ هنبا تلتق وأ هدعب وأ هلبق تدترا

 « دمحأ لاق هبو « هلسغت ةيعجرلا ةقلطملاو « رفزل اًنالخ « هلسغ اهيلع مرحب حصألا يهو «هنع

 يف - هللا همحر - كلام دنعو « خسفلاو نئابلاك رخآلاامهدحأ لسغيال : يعفاشلا دنعو

 نأ الإ هلسغت ال ملسم وهو ةيسوجم تناك ول : « طيحملا »و « طوسبملا » يفو . نيبهذملاك يعجرلا

 كلذ نم اهتدع تضقناو تام مث ةهبشب تئطو ولو « هلسغت ال تملسأ مث تدترا ولو « ملست

 ةدحاو هلسغت مل اهب لخد دقو اًنالث هيتأرما ىدحإ قلط ولو «فسوي يبأل اًقالخ هلسغت ال ءطولا

 لثم هنأل « هتمأ هلسغت الو « هلسغت اهنأ حصألا تام مث امهنم رهاظ اذإ : « طيحملا» يفو . امهنم

 رفز لوقل هلسغت ةياور يف« ناتياور دلولا مأ يف « عئادبلا» يفو . هدلو مآ الو هتربدم الو « ريغلا

 نأ دلولا مأل سيل هنأ حصألا : يوونلا لاقو . هلسغت ال ةيناثلاو - هللا مهمحر - دمحأو كلامو

 . اهلسغ هلو « اهدیس لسغت

 ةراوك يف لعجي : يناولحلا لاقو . هبايث يف لسغي: ليقو « مميي ىثنخلا : ينانيغرملا لاقو

 . مميي ليقو « بوثب قوف نم لسخغي ليق « نكي مل نإو مرحملا لسغي ةيعفاشلا دنعو . لسغيو

 ةشئاعو رمع نباو سابع نباك ملعلا لهآ ةماع لوق وهو « ايم لسغ نم ىلع لسغال
 ركب وبأ هاكحو -هللا مهمحر - روث يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو

 . تبثي ثيدح هيف سيلو « هيلع ءيش ال : لاقو رذنملا نبا

 نيريس نباو بيسملا نبا لاق هبو ‹«لستغيلف ايم لسغ نم الاق امهنأ ةريره يبأو يلع نعو

 هل بحأ: كلام لاقو . ًاضوتي - هللا مهمحر - قاحسإو دمحأو يعخنلا لاقو . يرهزلاو
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 ےہ

 لوألاو . هبوجوب تلق ثيدحلا حص نإ :« يطيوبلا » يف لاقو . ىعفاشلا هبحتساو « لسخلا

 . عصا
 دواد وبأب هاور « لستغيلف اًتيم لسغ نم » : لاق ي هنأ - هنع هللا يضر - ةريره وبأ یورو

(WD 
 . هریعو

 نع يذمرتلا لاقو . - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ىلع فوقوم هنأ حيحصلا : يقهيبلا لاقو
 نب دمحم لاق اذكو «ءيش بابلا يف حصي ال : الاق ينيدملا نب يلعو دمحأ نإ : لاق هنآ يراخبلا

 . طقاس هدانسإو « اعوفرم ةفيذح ةياور نم اًضيأ يقهيبلا هاورو « يراخبلا خيش ىيحي

 ءلستغي نأ اإ يبنلا هرمأف بلاط ابأ هابأ لسغ هنأ - هنع هللا يضر - يلع ثيدح امأو

 .  لطاب ثيدح وهف قيرط نم يقهيبلا هاورو

 نمو ةعمجملا مويو ةبانجلا نم لستغي ناك ةي هنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحو

 نم ءوضولا يف ثيدحلا اذكهو ٠ فيعض دانسإب هريغو دواد وبأ هاور « تيملا لسغو ةماجحملا
 ايم لسغ نم : الي يبنلا نع ةريره يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأ ىورو . فيعض تيما لمح
 نسح هلوق هيلع لب : يوونلا لاق « نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « ًاضوتيلف هلمح نمو « لستغيلف

 . هریغو يقهيبلا هفعض نيب «فيعض وه لب
 حصي مل هنأل « هلمحو تيملا سم نم ءوضولا اذكو « عورشم ريغ لسغلا اذه : ينزملا لاقو

 ‹« لسغلا الو ءوضولا نم ءيش هيلع سيلف اريزنخ سم ول : “ رصتخملا » يف لاقو . ءيش اهيف
 . يوق اذه : يوونلا لاق . ىلوأ نمؤملاف

 اذإ ىصولاو . تيملا ةلاسغ نم هباصأ ام لسغ ىلع لومحم تبث اذإ اذه : انباحصأ لاقو
 يعفاشلا لاقو . هلثم كلام لاقو . اندنع ءاوس هيف مرحلا ريغو مرحملاو « هيلع يلصيل هلمح
 الو طيخلا سبلي الو ءاههجو ىطغي ال ةأرما ناك نإو « هسأر ىطغي ال دوادو ءاطعو دمحأو

 . بيطلا برقي

 ]١٤١۳[. ةجام نبا «[ حيحصلا مقر ۷ ۳۱٣۱1/ دواد يبآ حیحص : ينابلألا هححص : حيحص (1)

 نع هيبأ نع قاحسإ يبأ نع دشار نب رمعم انث عيرز نب ديزي انث لاهنم نب دمحم نع (۳۰ ٤ /۱) يقهيبلا اور (۲)

 نبا لاقو . طقاس ةفيذح نع هيبأ نع قاحسإ يبأ ربخ : هيقفلا قاحسإ نب ركب وبأ لاق . اعوفرم «ةفيذح
 . ٹثیدح هيف تبثی ال : ينيدملا

 ابأ يراوي نأ هرمأ ب يبنلا نأ -هنع هللا يضر- يلع ثيدح : ينيدملا نب يلع لاق (٠/١٠)يقهيبلا هاور ()

 ىورآدحأ ملعن الو ةيجان نع قاحسإ وبأ هور« ءيشلا ضعب هدانسإ يفو « ةفوكلا لهأ دنع الإ هدجن مل بلاط
 . اذکه يلع نع فيعض رخآ هجو نم يور دقو : دمحأ مامإلا لاق . قاحسإ يبأ ريغ ةيجان نع
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 نوکی نأ بحتسیو « “ « دوهیلاب اوهبشت الو مكاتوم سوؤر اوطغ) : هَ هلوق مومعانلو

 . عرولاو ةنامألا لهآ هلسغي لسغلا ملعي ال ناك وأ نكي مل نإف « تيم ا ىلإ سانلا برقأ لساغلا

 . هركي نكلو « زاج اًرفاك وأ اًضئاح وأ اًبنج لساخلا ناکولو

 كلام لاقو . رثكأ نوملسملا ناك نإ نولسغي نيرفاكلا ىتومب نيملسملا ىتوم طلتخا ولو

 ناك نإ رفاك وأ ملسم هنآ يردي ال نمو « يرحتلاب مهيلع ىلصي : - هللا امهمحر - يعفاشلاو

 مث هيوبأ دحأ عم يبص يبس ولو .الف الإو « لسغي مالسإلا راد عاتم يف وأ « نيملسملا هبش هيلع

 يلصو لاسغ هدحو يبس ولو . فالتخا لكلا يفو . لقعي وأ مالسإلاب رقي ىتح لسخغي ال تام

 . رادلل اعبت هيلع

 لاقو . كلام لاق هبو « الف الإو هيلع يلصو لسغ سأرلا عم هفصن وأ تيملا رثكأ دجو ولو

 لسغ ال : ريبج نبا لاقو . هيلع ىلصيو اًضيأ ليلقلا لسغي : - هللا امهمحر - دمحأو ىعفاشلا

 يف ناك نإف رجألا لساخلا بلط ولو « اًناجم تيملا لسخي نأ لضفألاو « لماكلا ندبلا ىلع الإ

 لماجلا ةرجأو نفكلا ةطئاخ ةرجأ امأو « زوجي ال نكي مل نإو « ةرجألا ذخأ هل زوجي هريغ ةدلبلا

 . لالا سأر نم نافدلاو
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 نينكتلا يف لصف
 ةثالث يف نفك هيب هنأ يور ام« ةفافلو صيمقو رازإ ‹ باوثأ ةثالث يف لجرلا نفضكي ن ةنسلا

 ةيلوحس ضيب باوثأ

 ( نيفكتلا يف لصف) :م

 هنفك نايب يف عرش « تيما لسغ نايب نم غرف الو . نيفكتلا رومأ نايب يف لصف اذه يأ :ش
 . فوصلا لزغ نفكلا : يرهوجلا لاقو . ديدشتلاب نفك نم ردصم نيفكتلاو . بيترتلا ىلع
 تيملا تنفك : لاقي ‹« فورعم نفكلاو : لاق مث « رصني رصن باب نم ينعي نفكي نفك : لاقي

 يف ال نيفكتلا ةيفيك نايبل انه ةنسلا ظفل ركذ : ش ( باوثأ ةثالث يف لجرلا نفكي نأ ةنسلا) :م

 تيما ن ليلدبو «ثرإلاو ةيصولاو نيدلا ىلع مدقي هنأ ليلدب بجاو نيفكتلا لصأ نأل < « هلصأ

 اوردق نإ هونفكي نأ سانلا ىلع ضرتفي هتقفن هيلع بجي نم هل نكي مل وأ « اًتيش كرتي مل اذإ
 ةنس هنأل « لسغلا دعب تيما نيفكت نع ١ ةفحتلا » بحاص لوق امأو . ساأنلا اولأس الإو «هيلع
 . لسخلاو ةالصلاك ةيافك ضرف ليقو بجاو هنأ ىلع هريغو « عئادبلا » يف صن دقو « حماست هيفف

 نم لدب اهنأ ىلعف رجلا امأ « اهعفرو ءايشألا هذه رج زوجي :ش ( ةفافلو صيمقو رازإ) :م
 نع اهنايب يتأيسو « ةفافلو صيمقو رازإ يه يأ فوذحم ًأدتبم ربخ اهنأ ىلعف عفرلا امأو < باوثآ
 يف ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةيلوحس ضيب باوثآ ةثالث يف نفك ا هنأ يور امل ) :م بيرق
 ضيب باوثأةثالث يف ةي هللا لوسر نفك : تلاق -اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم مهبتك

 . ةمامع الو صيمق اهيف سيل فسرك نم ةيلوحس

 يف مهلوق ةشئاعل ركذف يئاسنلا ةياور يفو . ضيب ةيناي باوثأ ةثالث دواد يبأ ةياور يفو
 هبش اهنإف ةلحلا امأ : ملسمل ةياور يفو . هودر مهنكلو « دربلاب يتأ دق : : تلاقف « ةربح دربو نیبوث
 . ةلحلا تكرتف اهيف نفكيل هل تيرتشا اهن اهيف سانلا ىلع

 . صيمقلا ةدع يف هيلع ةجح هنأل « متي ال ثيدحلا اذهب فنصملا لالدتسا : ليق

 الث يف ةي هللا لوسر نفك : لاق هنإف ةرمس نب رباج ثيدحب الإ متي ال هلالدتسا : تلق
 لالددرالا يف بساتلا وه احر ©) « لماكلا » يف يدع نبا هاور « ةفافلو رازإو صيمق باوثأ
 هذخأ يعفاشلاو « صيمقلا مدعب هيف حرص هنأل « بساني ال - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحو

 رازإ يف : يوونلا لاقو . دمحأ لاق هبو «فئافل ثالث يف نفكي تيم ا نأ ىلع هب جتحاو هرهاظب
 . انلوقك صيمقلا كلام بحتساو « ةرسلا نم رازإلاو ٠ صيمق اهيف سيل نيتفافلو

 . هب هلعأو عيبرلا نب ب سيق ةمج رت يف ٤٤( /7) « لماکلا» يف يدع نبا هاور (۱)
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 دیر ملا نی زیپ كلامو يمر سرا بارا تالت ی ؛نفکی لاق نموا ردنلا

 هئزجي نكلو « ًأطخ هنع هلقنو « انباحصأ بتك ىف روكذم وه امك ةثالث هدنع ةنسلا : تلق

 عضوم ءادرلا ركذف ءءادرو رازإو صيمق باوثأ ةثالث « هقفلا عماوج »و « طيحملا » يفو . نابوث

 . ةفافللا

 ‹ صيمق اهيف ةثالثلا نأ انباحصأ ليلد امف« روكذملا ثيدحلاب لالدتسالا متي مل اذإ : تلق نإف

 ؟ صيمق اهيف سيل ثيدحلاو

 قفاوي يذلا ثيدحلا ضعب مهلقن نأ ىلع ءانب روكذملا ثيدحلاب اوجتحا انباحصأ رشكأ : تلق

 باوثأ ةثالث يف نفك ةا هنأ سابع نبا ثيدح انلو : لاق « ةياردلا » بحاص نأ ريغ هيلإ اوبهذ امل

 . هيف تام يذلا هصيمق يف نفك هنأ لفغم نب هللا دبع یورو . صیمق اهیف

 هصيمق هيطعي نأ ةي هللا لوسر لأس لولس نب يبأ نب هللا دبع نأ ملسمو يراخبلا ىورو

 . هيف نفکف « هاب هيف نفکیل

 هتمامعو هصيمقو ةيلوحس ةثالث ينعي « باوثآ ةعبس يف نفك ةي هنأ رازبلا یورو

 . ٩ تحت تلعج يتلا هتفیطقو هلیوارسو

 نبا ثيدح امأو . اهلا ضرعت ريغ نم ادرجم ًالقن ثيداحألا هذه لقن حراشلا اذه : تلق

 ديزي نع سيردإ نبا انث : الاق ةبيش يبأ نب نامثعو لبنح نب دمحأو « دواد وبأ هاورف« سابع

 ةينارجن باوثآ ةثالث يف ةَ هللا لوسر نفك : لاق سابع نبا نع مسقم نع دايز يبأ نبا ينعي

 يذلا هصيمقو ءارمح ةلح «باوثأ ةثالث يف : نامشع لاق . هيف تام يذلا هصيمقو «نابوث ةلحلا

 . ف تام

 ‹ - هنع هللا يضر - يلع نع هاورف رازبلا ثيدح امأو « لفغم نب هللا دبع ثيدح امأو

 . اًضيأ ةبيش يبأ نباو دمحأ هاورو

 ۰ فيعض وهو دايز يب نب ديزي - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثیدح دنس يف : تلق ناف

 . هجیرخت مدقت (۱)

 - يلع نع ةيفنحلا نب دمحم نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ةملس نب دامح نع )۹٤/١( دمحأ هاور (۲)

 . نسح هدانسإو - هنع هللا ىضر

 . ]٠١۳[ دواد یبأ ننس : ینابلألا هلاق : دانسإلا فیعض (۳)
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 هتامن دعب اذکف « هتایح یف ةداع هسبلي ام رثكأ هنألو

 . هثیدحب نوجتحی الو

 ملسم هل ىور « لامكلا» يفو « تاعباتملا يف هل جرخأ دق اًملسم نإف < كلذ ملسن ال : تلق

 . هتحصب هاضر لیلد كلذو « هنع تكس اذه هثيدح دواد وبأ جرخأ الو « يذمرتلاو دواد وبأو

 وهو« ليقع نب دمحم نب هللا دبع - هنع هللا يضر - يلع ثيدح دنس يف : تلق نإف

 ىورو «لبقي الف فلاخ اذإو « نسحف درفنا اذإو « تاعباتملل حلصي هثيدح نإ اولاق : تلق

 . هذه ليقع نبا ةياور دضعي ام - هنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع بويأ ثيدح نم مكاحلا

 يفوكلا هللادبع نب حصان نع« لماكلا » يف يدع نبا هاور « رخآ ثيدح بابلا اذه يف انلو

 ‹ باوثأ ةثالث يف يب هللا لوسر نفك : لاق - هنع هللا يضر - ةرمس نب رباج نع كامس نع

 دامح نع ةفينح وبأ انربخأ « راثآلا» باتك ىف نسحلا نب دمحم یورو .'”ةفافلو رازإو صيمق
 دبع هجرخأو . صيمقو ةينايي ةلح يف نفك يب يبنلا نأ يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نبا

 . هوحن نسحلا نع جرخأو « هفنصم » يف قازرلا

 . ضيبأ عمج ءابلا رسكب « ضيب» :هلوقو . بوث عمج باوثألا « باوثأ ةثالث » :هلوق

 يأ اهلحسي هنأل « رشقلا وهو « لوحسلا ىلإ ةبوسنم بايث نيسلا حتفب  ةيلوحس » : هلوقو

 ىلعو « نطقلا نم ضيبألا بوثلا وهو « لحس عمج مضلابو « نميلاب ةيرق لوحس وأ ءاهرشقي

 لحس ىلع عمجتو « عمجلا ىلإ اهتبسن ثيح نم ذوذش هيفو « ديكأتلل ضيبلا عم اهركذ اذه
 . روهشملا وه حتفلا «برغملا» يفو . ةيرقلا مسا اًضيأ مضلاب ليقو «اًضيأ

 . مضلاب يرهزألا نعو «نميلاب ةيرق ىلإ ةبوسنم بايث يهو نيسلا حتفب : يورهلا لاقو
 هانعم فصو وأ لحس عمج باوثألا نم لدب « مضلاب «لوحس باوثأ ةثالث» ةياور يف ءاجو

 تيملا نألو يأ « يلقع ليلد اذه :ش ( هتامن دعب اذكف « هتايح يف ةداع هسبلي ام رثكأ هنألو) :م

 هتام دعب باوثأ ةثالث هنفك نوكي نأ ىغبني كلذكف هتايح ىف ةداع ثالثلا بايثلا سبلي ام رثكأ

 . ةايحلا لاحب ارابتعا

 ليوارسو صيمق ةداعلا يف باوثأ ةثالث يف جرخي ناك هنأل : هريغو « طوسبملا » يفو

 ءابق صيمقلا قوف سبلي باوثأ ةعبرأ يف نوكي نأ هتيب نم جراخلا ةداع نأل « رظن هيفو « ةمامعو

 نفكي ماص ول يحلا باتك يف ١ ةريخذلا» يف ركذ دقف ةثالثلا ىلع ةدايزلا مث « امهوحن وأ ةبج وأ

 . هللا دبع نب حصانب هلعأو ٩ ) ۷/ ٤٩ : ٤۸( لماکلا» يف يدع نبا هاور (۱)
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 يضر- ركب يبأ لوقل ةيافكلا نفك اذهو < ةفافلو رازإ نابوثلاو . زاج نيبو ىلع اورصتقا نإف
 امهيف ينونفكو نيذه يبوث اولسغا -هنع هللا

 . هب سأب الو « هرکی الف ءاسنلا نفك لثم « باوثآ ةسمخ ىلإ ةثالثلا ىلع ةدايز لجرلا

 ىلإو «ءاسنلاو لاجرلل ةسمخلا ىلإ بحتسي : كلام لاقو - هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو

 - هللا همحر -دمحأ هركو « ةيكلاملل « ةريخذلا » ىف هركذ « فرسفداز امو « ةحابم ةعستلا

 . انلوقك ىرحأ ةياور هنعو « اهنع صقنلاو ةثالثلا ىلع ةدايزلا
 رادأو فئافل ثالثو ةمامعو صيمق « باوثأ ةسمحخ ىف ادقاو هنبا نفك رمع نبا نأ انلو

 نأ - هللا همحر- نيريس نبا ىلإ سنأ ىصوأو « روصنم نب ديعس هاور « هكنح تحت ىلإ ةمامعلا

 هاور ‹ همدق ىلإ هقوف نم كسملاب هالطو ةمامعلا اهدحأ « باوثأ ةسمحخ يف هنفكو هلسغف هلسخي

 . « هلئاسم » يف برح نبا

 ضعب هنسحتساو « اًمغش ريصي هنأل « ةمامعلا انخياشم ضعب هركو : « طوسبملا» ىفو

 « يحلا فالخب «هجولا ىلع اهنفد لعجيو « تيملا ممعي ناكو « روكذملا رمع نبا ثيدحل خياشملا

 . يحلا يف ةنيزلل هنأل

 نإو « ممعي فارشألا نم وأ اًقورعم اًلاع ناك نإ : خياشملا ضعب لاق : « ينانيغرملا » يفو

 . ممعيال طاسوألا نم ناك

 امهيلع اورصتقا ناذللا نابوثلا يأ :ش ( ةفافلو رازإ نابوثلاو « زاج نيبوث ىلع اورصتقا نإف) :م
 مرحملا يف ةي هلوق هيلع ليلدلاو « ةفحتلا »و « ديزملا »و « ديفملا » يف ركذاذهو « ةفافلو رازإ

 ثيدح نم ةنسلا يف هريغو يراخبلا هاور « نيبوث يف هونفكو ردسو ءامب هولسغا» هتباد هتصقو يذلا
 ىلع نافكألا نأل « ةيافكلا نفك نيبوثلا ىلع راصتقالا يأ :ش ( ةيافكلا نفك اذهو) :م سابع نبا

 ‹ لجرلا قح يف ةنسلا نفك ركذ دقو « ةرورضلا نفكو « ةيافكلا نفكو « ةنسلا نفك ماسقأ ةثالث

 . بيرق نع ةرورضلا نفك نايب يتأيسو « ةيافكلا نفك اذهو

 هجرخآ اذه :ش ( امه يف ينونفكو نيذه يبوث اولسغا : - هنع هللا يضر - ركب يبأ لوقل) :م

 يميتلا هللا دبع نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ انأ نوراه نب ديزي انث : «دهزلا » باتك يف دمحأ

 ينونفك مثامهولسغاف نيذه يبوث اورظنا : هيفو « هنم لوطأب ةشئاع نع ماوعلا نب ريبزلا ىلوم

 . امهنم ديدجلا ىلإ جوحأ يحل ا نإف ؛ امهيف

 نب نوراه انث اًصضيأ «دهزلا» باتك ىف - امهنع هللا ىضر - دمحأ نب هللا دبع هنبا یورو

 لاق ةافولا ركب ابأ ترضح امل : لاق يّسُث نب دابع نع ةملس يبأ نب رباج نع ةزمح انث فورعم
 امإ نيلجر دحأ نوكأ اغإف « امهيف ينونفك مث نيذه يبوث اولسغا : - امهنع هللا يضر - ةشئاعل
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 . بلسلا أوسأ بولسم وأ ةوسكلا نسحأ وسكم

 وبأ لاق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ىورو

 نم ديدجملا ىلإ جوحأ يحلا نإ« ال : لاق ؟اديدج كل يرتشن الآ : - اهنع هللا يضر-ةشئاع
 . تيما

 يضر- ركب وبأ رمأ : لوقي ريمع نب ديبع تعمس : لاق « ءاطع نع جيرج نع اًضيأ يورو

 ‹ امهيف نفكيو امهيف ضرم ناك نيبوث لسغي نأب سيمع تنب ءامسأ امإو ةشئاع امإ - هنع هللا
 . كلذب قحأ ءايحألا : لاق ؟ اددج اًبايث وأ : - اهنع هللا ىضر - ةشئاع تلاقف

 تعمس : لاق « ناميلس ىبأ نب فيس انآ نیکد نب لضفلا انآ “ تاقبطلا » يف دعس نبا هاورو

 يبوث يف ينونفك : توملا هرضح نيح - هنع هللا يضر - ركب وبآ لاق : لاق دمحم نب مساقلا

 . بارتلاو لهملل اهنإف امهولسغاو امهيف يلصأ تنك نيذللا نيذه

 يف نسحلا نب دمحم هركذو « هنتمو قازرلا دبع دنسب رمعم نع يدقاولا نع اًضيأ هاورو
 نيڏه يبوث اولسغا : لاق هنأ - هنع هللا يضر - رکب يب نع انغلب : لاقف « اغالب « راثآلا» باتک

 . امهيف ينونفكو

 يبوث اولسغا قيدصلا ركب يبأ لوقل باتكلا يف لوقي فيك يجورسلا نم بجعلا : تلق
 . هل لصأ ال امهيف ينونفكو نيذه

 يفوت موي يأ يف : لاق « ةمامعالو صيمقاهيف سيل ضيب باوثأ ثالث يف : تلاق ؟ ةي

 اميف.وجرأ : لاق « نينئالا موي : لاق ؟ اذه موي ياف : لاق « نينئالا موي : تلق ؟ 45 هللا لوسر

 اذه يبوثاولسغا : لاقف « نارفعز نم عدر هب هيف ضرم ناك بوث ىلإ رظنف ليللا نيبو ينيب
 نم ديدجلاب قحأ يحلا نإ : لاق ‹ قلخأ اذه نإ : تلاق ‹« امهيف ينونفكف « نيبو هيلعاوديزو

 . ىهتنا « حبصي نأ لبق نفدو ءاثالثلا ةليل نم ىسمأ ىتح فوتي ملف « ةلهملل وه اغنإ ٠ تيما

 . هديدصو تيما مد يه اهحتفو اهرسكو ميلا مضب ةلهملاو  رثألاو خطللا ءارلا حتفب عدرلا

 نامك هل لماك صيمق وأ ديدج صيمق ذختي مل هانعم نأ صيمق اهيف سيل اهلوق نع باوجلاو

 - اهنع هللا يضر-ةشئاع ثيدح اًضيأو « ءايحألا صيمق اهيف نكي مل هانعم لاقيو « صيراخدو
 امهنأل ءامهتياورب لمعي نأ ىلوألاو ٠ سابع نباو لفغملا نب هللا دبع نع يور اب ضراعم
 ‹ء نورشابملا مه مهنأل « لاجرلا ىلع فشكأ لاحلاو « رضحت مل ةشئاعو ةي يبنلا نيفكت ارضح
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 لصأ نم صيمقلاو « كلذك ةفافللاو « مدقلا ىلإ نرقلا نم رازإلاو « ءايحألا سابل ىندأ هنألو

 لاح يف امك نميألاب مث هيلع هوفلف رسيألا هبناجب اوؤدتبا نفكلا فل اودارأ اذإو « مدقلا ىلإ قنعلا

 مث رازإلا ىلع عضويو تيملا صمقي مث رازإلا اهيلع طسبي مث الوأ ةفافللا طسبب نأ هطسبو ةايحلا
 ‹ كلذك ةفافللا مث « نيميلا لبق نم مث راسيلا لبق نم رازإلا فطعي

 . يقابلا نم ىلوأ تيملا كلذ عمو

 راصتقالا ىلإ عجري هنأل يف ريمضلاو . يلقع ليلد اذه :ش ( ءايحألا سابل ىندأ هنألو) :م

 سابل ىندأ نيبوثلا ىلع راصتقالا نأل يأ « نيبوث ىلعاورصتقا نإف » : هلوق هيلع لدي يذلا
 يف هتوسكب ربتعيف « ةافولا دعب هتوسك امهنأل « نيبوث ىلع نيفكتلا يف اًضيأ رصتقيف « ءايحألا

 . ةهارك الب امهيف هتالص زوجت اذهلو « ةايحلا

 دارأو « ةثالثلا بايثلا دحأ وه يذلا رازإلا دح ليلد اذه :ش ( مدقلا ىلإ نرقلا نم رازإلاو) :م

 لاقو . هاتيحان يأ «سأرلا انرقو < سمشلا نرق سمشلا علطت ام لوألا لاقي « سأرلا نرقلاب

 . رعشلا ىنعمب انه اه نرقلا : يزارتألا

 ( كلذك ةفافللاو) :م ةريثك ناعمل يتأي نرقلاو . اًنرق ىمست رعشلا رئافض نم ةريفض لك : تلق

 . مدقلا ىلإ نرقلا نم يأ :ش
 ينخم » يفو صيرخد الو بيج الب نكل :ش ( مدقلا ىلإ قنعلا لصأ نم صيمقلاو) :م

 .]....... 1 رارزأو صيراخدو نامك هل يحلا صيمق لثم نوكيو صيمقلا سبلي «ةلباتحلا

 . تيملا فالخب « هيف يشملا هل نكمتيل ءايشألا هذه ىلإ جاتحي يحل ا : انلق

 نفكلا فل ةفص هذه :ش ( نميألاب مث هوفلف « رسيألا هبناجب اوأدتبا نفكلا فل اودارأ اذإو) :م

 فل رخأ اذإف « راسيلا ىلع ًالضف نيميلل نأل « رسيألا بناجل اب ءادتبالا مدقيامنإو ‹ تيما ىلع

 رسيألا ىلع نوكيل نيألا بناجلاب اوأدتبا مث يأ « نييألاب مث » هلوقب هيلإ راشأ « راسيلا قوف نيميلا

 نوكيل ‹ رسيألا بناجل اب ءابقلا سبل يف ةايحلا ةلاح يف أدتبي امك يأ :ش ( ةايحلا لاح يف امك) :م

 ًادتبم وهو «نفكلا طسبو يأ :ش ( هطسبو) :م ةايحلا ةلاحب ربتعت توم ا ةلاحو « هيلع نيألا بناجلا

 . ءيش ريغب ينعي :ش ( الوأ ةفافللا طسبي نأ) :م : هلوق هربخو

 مث) :م صيمقلاو ةفافللا نيب رازإلا نوكيف « ةفافللا ىلع يأ :ش ( رازإلا اهيلع طسبي مث) :م

 ء راسيلا لبق نم رازإلا فطعب مث رازإلا ىلع عضويو) :م هصيمق تيملا سبلي مث يأ :ش ( تيملا صمقي
 ( كلذك ةفافللا مث) :م رسيألا ىلع نيألا بناجلا نوكيل انركذ امك كلذو :ش ( نيميلا لبق نم مث

 . هقوف نيالا نوكيل ‹ رسيألا بناج لا نم ءادتبالا يف رازإلا فطعي امك ةفافللا فطعي مث يأ :ش
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 باوثأ ةسمخ ىف ةأرملا نفكتو ‹ فشكلا نع ةنايص ةقرخب هودقع هنع نفكلا رشتني نأ اوفاخ نإو
 اهييدث قوف طبرت ةقرخو ةفافلو رامخو رازإو عرد

 (فشكلا نع) :م تيم ا ةنايص لجأل يأ :ش ( ةنايص ةقرخب هودقع نفكلا رشتني نأ اوفاخ نإو) :م
 يتأي ام ىلع اهقح يف ةنسلا نفك اذه :ش ( باوثأ ةسمخ يف ةأرملا نفكتو) :م ةأرملا يف اميس الو :ش

 رجلا هدعب امو عرد يف زوجي :ش ( اهبيدث قوف طبرت ةقرخو ةفافلو رامخو رازإو عرد) :م بيرق نع

 ينعأ ريدقت ىلع اًضيأ بصنلا زوجيو « خلإ . . عرد يأ « أدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاو ةيلدبلا ىلع
 بصنلا وأ رجلا وأ عفرلا لحم يف اهييدث قوف طبرت : هلوقو « ةقرخو ةفافلو ارامخو اًرازإو اعرد

 . ةقرنل ةفص هنأ ىلع

 باوثأ ةسمخ يف ةأرملا نفكت نأ ىري هنع ظفحي نم لك « فارشألا» يف رذنملا نبا لاقو

 نفكت : نيريس نبا نعو « روث يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يعخنلاو يبعشلاك

 . ةقرخو نيتفافلو رامخو عرد باوثأ ةسمحخ يف ةأرملا

 نعو . ءادرو نطبمو ةفافلو رامخو عرد « ةسمخ يف نفكت - هللا همحر - يعخنلا نعو

 عرد باوثأ ةثالث يف نفكت : ءاطع نعو . فئافل ةثالثو رامحخو عرد « ةسمح يف : نسحلا

 رامخو عرد يف نفكت : يقشمدلا قدشألا ىسوم نب ناميلس لاقو . هقوف بوثو هتحت بوثو

 . اهيف جردت ةفافلو

 صيمق « يدقلا » يفو . رامخو رازإو فئافل ثالث : ةسمحخ يف نفكت : يعفاشلا لاقو

 ةعنقمو ةفافلو رزئمو صيمق يف نفكت : دمحأ لاقو . ينزملا هراتخاو ‹ حصألا وهو ناتفافلو

 . اهذخف اهب دشت ةماخو

 ىلع نافكألا قوف نوكتو « اهردص ىلإ اهيتبكر نيب نم دحاو بوث ةقرخلا : “ عفانملا » يفو
 نافكألا قوف دشت ةقرخلاو « ىبتجملا »و « طوسبملا » يفو . اهنع نفكلا دشي ال ىتح نطبلاو نريدثلا
 . نطبلا ىلع الإو اتمظع نإ نييدثلا ىلع : ليقو . نفكلا رشتني الئل نطبملاو نيمدقلا ىلع

 ‹ غلابلاك قهارملا يبصلاو « ريرسلا ىلع تلمح اذإ برطضي اليك اهذخف ىلع : رفز دنعو
 يفو « نابوث ةريخصلاو « دحاو بوث ريغصلا يبصلا هب نفكي ام ىندأو « ةغلابلاك ةقهارملاو
 ءدحاو رازإ يف زوجيو «نسحف ءادرو رازإ نيتقرخ يف نفك نإ ملكتي مل يذلا لفطلاو « طوسبملا»

 . ةقرخ يف فلي اتيم دولوملاو طقسلاو

 دمحأ لاقو . بوث هئزجي :يوونلا لاقو . بوث يف يبصلا نفكي : بيسملا نبا لاقو

 لاقو . نيبوث يف نفكي نسحلا نعو . سأب الف ةثالث يف هونفك نإو « ةقرخ يف نفكي : قاحسإو
 مامإو « لوألا ححص مهرثكأو « ندبلا معي بوث مهنعو « ةروعلا رتسي ام هلقأو : يعفاشلا

 ىكحو « هححص نيسحو يناثلاب عطق ةيعفاشلا نم يسخرسلاو يوغبلاو يلازغلاو نيمرحلا
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 باوثأ ةسمخ هتنبا نلسغ يئاوللا ىطعأ ةي يبنلا نأ ةيطع مأ ثيدحل

 . ةثالثلا بوجو وهو « اثلاث ًاهجو يجيندنبلا

 . ًاليسغ وأ ناك اديدج ضايبلا نفكلا يف بحتسملا مث « دودرم ذاش وهو : يوونلا لاقو

 نم لضفأ ليسخلا : ةيعفاشلا نم يوغبلاو نيسح لاقو « اًقلخ ناك نإ ءاوس امه  عئادبلا » يفو

 اهيف نكي ملام مالعأ اهل ناك نإ دوربلاو ناتكلاو نطقلا يف نفكيو « ةضورلا » يفو . ديدجلا
 . ليات

 هسبل ىلع رعشلاو ربولاو فوصلاو نطقلاو ناتكلاب زوجيو : يوونلل « بذهملا حرش » يفو

 « طيحملا» يف اهركذ ‹ مسيربإلاو ‹ ريرحلاو ‹ رفصعملاو رفعزملا لاجرلل هركيو « ةداع

 ريرحلا يف اهنيفكت هركي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ءاسنلل هركي الو « امهريغو « حاضيإلا»و

 . قاحسإو كرابملا نباو يرصبلا نسحلا ريرحلا يف ىتوملا نيفكت هركي نمو ‹ رفعزملاو رفصعملاو

 رفصحملا كلام هركو « زاوجلا امهسيقأ « نالامتحا ريرحلا ىف ةأر لا نيفكت ىف ةمادق نبا لاقو

 يف هركو « ءاسنلاو لاجرلل هزاوج هنع يورو «ءاسنلاو لاجرلل هيف ريرحلا عنمو « ١ ةنودملا» يف

 . ريرح هادس نأل زخلا كلام هركو « ةصاحخ ءاسنلل بيبح نبا هزوجو « ةريخذلا»

 يف اهقح يف هركي ال ةأرملاو « ةايحلا لاحب ةربتعم نفكلا قح يف اهتوم دعب اهلاح نأ انلو

 دازي الو هب نفکلا زوجي ريرح الإ دجوي مل نإو « لجرلا فالخب اهتوم دعب اذكف كلذ اهتايح لاح

 . دحاو بوث ىلع

 ظفللا اذه ريغبو « بيرغ ظفللا اذهب اهثيدحو « ةلساغلا بعك تنب ليقو « ثراحلا تنب ةبيسن

 يبأ جوز بنيز يه- ةي هللا لوسر ةنبا انلسغ امل : تلاق يراخبلا ظفلو « ةعامجلا هجرخأ

 تنب بنيز تتام امل : تلاق ةيطع مأ نع : ملسم ظفل يف هب حرصمو « -هتانب ربكأ يهو « صاعلا

 . ثيدحلا . . اًرتو اهنلسغا : اهلسخن نحنو انل لاق ةي هللا لوسر

 هوجرخأ موثلك مأ اهنأ « طسوألا يراخبلا خيرات »و « دمحأ دنسم »و « دواد يبأ ننس » ىفو

 دوعسم نب ةورع ينب نم لجر نع نآرقلل اًتراق ناكو يفقثلا ميكح نب حون ينثدح قاحسإ نبا نع

 : تلاق ةيفقثلا فناق تنب ىليل نع ب يبنلا جوز نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ هتدلو دق دواد هل لاقي

 ايم هللا لوسر اناطعأ ام لوأ ناكف « اهتافو دنع ةي هللا لوسر تنب موثلك مأ لسغ نميف تنك

 هللا لوسرو : تلاق ‹ رخآلا بوثلا يف دعب تجردأ مث «ةفحلملا مث رامخلا مث عردلا مث ءاقحلا

 . ابوث ابوث اهانلواني اهنفك هعمو بابلا دنع سلاج ةي

 نأ حيحصلاو « روهشج سيل نم هيفو « قاحسإ نب دمحم هيف « هرصتخم ١ يف يرذنملا لاقو
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 باوثأ ةثالث ىلع رصتقا نإو . ةنسلا نفك اذه . تامملا دعب اذكف « ةايحلا ةلاح اهيف جرخت اهنألو

 راصتقالا هركي لجرلا يفو ‹ كلذ نم لقأ هركيو « ةيافكلا نفك وهو رامخو نابوث يهو زاج
 بوث يف نفك دهشتسا نيح ريمع نبا بعصم نأل ‹ ةرورضلا ةلاح يف الإ دحاو بوث ىلع

 . ةرورضلا نفك اذهو «دحاو

 رسکب « ءاقحلا » هلوق ءردبب بئاغ ةي هللا لوسرو تيفوت موثلك مآ نأل « بنيز يف ةيضقلا هذه
 . نونلاب « فناق »و « رزئملا وهو « رسكلاو حتفلاب وقحلا وه ءاحلا

 يف اهتيب نم جرخت ةأرملا نألو يأ :ش ( تامملا دعب اذكف « ةايحلا ةلاح اهيف جرخت اهتألو) :م

 « طوسبملا» يفو « اهتوم دعب نوكياذكف « باقنو ةءالمو رازإو رامخو عرد « باوثأ ةسمخ
 . توملا دعب اذكف « يلصتو اهيف جرخت نأ اهل زوجيو

 نفك وه «ةأرملا نفك يف باوثأ ةسمحخ يف هركذ ام نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( ةنسلا نفك اذه) :م
 يهو « زاج باوثأ ةثالث ىلع) :م لوهجلملا ةغيص ىلع :ش ( رصتقا نإو) :م روكذملا ثيدحلل ةنسلا

 . عيبانيلا» يف كلذب حرص « ةفافللاو رازإلا : نيبوثلا نم دارملا :ش ( رامخو نابوث

 هركيو) :م ةأرملا قح يف ةيافكلا نفك وه ةثالثلا ىلع راصتقالا يأ :ش ( ةيافكلا نفك وهو ) :م
 . رذع ريغب ناك اذإ ةأرملا قح يف ةثالثلا نم لقأ ىلع راصتقالا هركي يأ :ش ( كلذ نم لقأ

 اوعمجأ اذهلو « يغبنيامك رتسي ال هنأل :ش ( دحاو بوث ىلع راصتقالا هركي لجرلا يفو) :م

 ةروعلا رتس ئزجيالو : ةيميت نبا لاقو « رتسي الو هتحت ام فصي بوث يف نفكي ال هنأ ىلع
 :م عرشلا يف ةانفتسم ةرورضلا ةلاح يأ :ش ( ةرورضلا ةلاح يف الإ) :م يعفاشلل اًقالخ « اهدحو
 ةعامجلا هجرخأ اذه :ش ( دحاو بوث يف نفك دهشتسا نيح - هنع هللا يضر - ريمع نب بعصم نأل)
 ‹ هللا هجو ديرن ايي يبنلا عم انرجاه : لاق - هنع هللا يضر - ترألا نب بابخ نع ةجام نبا الإ

 موب لتق ريمع نب بعصم مهتم « اتش هرجأ نم ذأ مل یضم نم اتمف « هللا ىلع انرجأ عقوف
 انرمأف « هسأر تدب هيلجر اهب انيطغ اذإو « هالجر تدب هسأر اهب انيطغ اذإ انكف « ةرمَب كرتو دحأ
 يف يذمرتلا هجرخأ « رخذإلا نم اًنيش هيلجر ىلع لعجنو هسأر يطغن نأ ال هللا لوسر

 . زئانجلا يف يقابلاو «بقانملا»

 يلجر ةيطختب -مالسلا هيلع انرمأو دحاو بوث يف - هنع هللا يضر- ةزمح نفكو
 نونلا حتفب فب ةرمنلاو . يعفاشلل اًقالخ « ئزجت ال اهدحو ةروعلا رتس نأ ىلع كلذ ليلد ءرخذإلاب

 سيلو يزارتألا هلاقاذك ٠ ةكمب تبت دمثإلا لاثم ىلع رخذإلاو « نولم ءاسك ميملارسكو

 . ةكمب صوصخجب
 هونفك ولو « طوسبملا » يفو . ةرورضلا نفك دحاولا بوثلا يآ :ش ( ةرورضلا نفك اذهو) :م

 دعب اذكف «ةهاركلا عم دحاو رازإ يف هتالص زوجت هتايح يف نأل « اوؤاسأ دقف دحاو بوث يف
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 قوف رامخلا مث ‹ عردلا قوف اهردص ىلع نيتريفض اهرعش لعجي مث «ألوأ عردلا ةأرملا سبلتو

 رامجإب رمأ ئ هنأل ؛ رتو تيملا اهيف جردي نأ لبق نافكألا رمجتو « ةفافللا تحت رازإلا مث كلذ

 ‹« بيطتلا وه رامجإلاو «اّرتو هتتبا نافكأ

 . هريغ دجوي مل نأب ةرورضلا دنع الإ توملا
 لاقو :ش ( عردلا قوف اهردص ىلع نيتريفض اهرعش لعجي مث الو عردلا ةأرملا سبلتو) :م

 ةنبا تلسغ يتلا نأل ‹ اهرهظ فلخ لعجيو « رئافض ثالث لعجيو اهرعش حرسي : يعفاشلا

 . هيب يبنلا رمأب كلذ تلعف اهن رهاظلاو « كلذك تلعف ةي يبنلا

 رامخلا مث) :م . هب تبثي ال مكحلاو لمتحي هاور امو « اهنع نختسم تيملاو « ةنيزلل اذه : انلق

 :م رازإلا سبلت يأ :ش ( رازإلا مث) :م رازإلا تحت عردلا قوف رامخلا سبلت مث يأ :ش ( كلذ قوف

 رامخلا نوكيو <« رازإلا يف ةأرملا عضوتف رازإلا طسبي مث « ةفافللا طسبت ينعي :ش ( ةفافللا تحن)

 . هيف تاياورلا انركذ دقو ‹« ردصلا دنع قوف ةقرخلا طبرتو « ةفافللاو رازإلا تحت

 نافكألا يف تيملا جردي نأ لبق يأ :ش ( رتو تيملا اهيف جردي نأ لبق نافكألا رمجتو) :م

 وأ اًنالث وأ ةرم ينعي « اًرتو اريمجت يأ هلوق هيلع لدي يذلا ريمجتلل ةفص هنأ ىلع ارتو باصتناو

 - هنع هللا يضر - رباج نع يلصوملا ىلعي يبأ نع « مامإلا» يفو « كلذ ىلع دازي الو «ءاًسمخ

 ةرمجملا يف دوع قارحإ وه ريمجتلاو « اورتوأف تيما مترمج اذإ ١ : ام هللا لوسر لاق : لاق

 « لسغلا لبق انه اه ارتو نافكألا عمج ريمجتلاب لمتحي : ليق « ىبتجملا » يفو « نافكألا هب رخبتل

 . رهظألا وه لوألاو « هعمج اذإ اذك رمجأ لاقي

 « كلام ههرك هحور جورخ دنع لاوحأ عبرأ ريمجتللو : ةيكلاملل« ةريخذلا » يفو

 ‹ هيلع قفتم وهو « هبايث ريمجتک حئاورلا عطقب بحتسي هلسغ دنعو « بیبح نبا هنسحتساو

 هاور « ران الو توصب ةزانجلا عبتت ال » : -مالسلا هيلع- لاقو « هتهارك ىلع قفتم ةزانحجلا فلخو

 . اهب تيم ا عابتاو ربقلا يف رامجإلا هركي « طوسبملا» يفو . رانلاب مؤاشتلا نم هيف ال و « دواد وبأ

 . ران ايندلا نم هداز رخآ نوکی نأ هرکأ : يعخنلا لاق

 ‹ هجولااذه ىلع دري مل بيرغاذه : :ش ( رتو هتنبا نافكأرامجإب رمأ مالسلا هيلع هنأل) :م

 هظفل نکلو « انآ یلعی يبآ نع ركُد املثم رباج ثیدح نم « هحیحص » يف نابح نبا یور نکلو

 يقهيبلل ظفل يفو « اورتوأف» هل ظفل يفو « اًئالث هورمجأف تيملا مترمجأ اذإ» : لاق ةا يبنلا نأ

 . حيحص هدنسو : يوونلا لاق « اًنالث تيملا نفك اورمج»

 باب نم لاقيو « بيطلاب رخبم يأ « رمجم بوث : لاقي :ش ( بيطتلا وه رامجإلاو) :م

 ىلوتي يذلاو « هترمجأو « بوثلا ترمجو < رَمْجَمو رّمَجَم ينعي لاعفإلا باب نمو « لعفتلا
 . ريمجتلا نم رمجم هل لاقي كلذ



 ةضيرف اهنأل ‹ هيلع اولص هنع اوغرف اذإف

 ىلع ةالصلا نأل ىأ :ش ( اهنأل « هيلع اولص) :م تيملا نيفكت نع يأ :ش ( هنع اوغرف اذإف) :م
 يه : ةيكلاملا نم غبصأ لاقو . هيلع عمجم اذهو « ةيافكلا ضرف هب دارأ :ش ( ةضيرف) :م تيما

 لاق لب ‹ روهشملا وهو «زارطلا» بحاص دنسم لاقو « ةعومجملا يف مساقلا نبا هلاق « ةنس

 هتك رب ىجرت نم ةزانج الإ اهنم لضفأ ةلفانلاو دجسملا يف سولجلاو ةنسلا نم ضفحخأ يه :كلام
 ولو « هدلو ىلع ةالصلا نع فوسكلا ةالصل لب هلاقتناب اولدتساو « اهريغ وأ ةبارق قح هل وأ

 . هيلإ تفتلي ال دودرم لوق اذه : يوونلا لاق . تمدقل ةبجاو تناك

 . امهنيب عمجلا نكمأف زهجي ىتح اهرخأ هنإف « هب مهل قلعت ال : تلق

 هلوقلو « «رجافو رب لك ىلع اولص » : ةي هلوقل ةضيرف يه : ٠ ةفحتلا »و ٠ عئادبلا » يفو

 : (طيحملا) بحاص لاقو . فيعض وهو «ينطقرادلا هاور « هللا الإ هلإ ال لاق نم ىلع اولص » : ي

 . داهجلاك كرتلا ىلع عامتجالا يغبني ال يكل داهجلاك ةيافك ضرف يهو

 يف هبوجو ىلع صن « حيحصلا وه لوألاو « ةنس :ليقو « بجاو تيم ا نيفكت : عورف
 ىنشتسيو «ثاريملاو ةيصولاو نيدلا لبق هلام عيمج نم هونفكي نأ هتثرو ىلعو « هريغو « عئادبلا»
 «ىلحملا» يفو « نيفكتلا ىلع نامدقي امهنإف « ةنوهرم تناك وأ اًيناج ادبع ةكرتلا تناك اذإ ام هنم

 ‹ هريغو ميرغ نم نيملسملا نم رضح نم ىلع بجاو ذئنيح هنيفكتو « نفكلا ىلع مدقم نيدلاو
 . یھتنا

 سأر نمف اريثك هلام ناك نإ : سوواط لاقو « ثلثلا نم نيفكتلا : ورمع نب سالح لاقو

 « هاياصو ىلع مدقيو هلام ثلث نم ربتعي لثملا نفك ىلع ةدايزب ىصوأ ولو « هثلث نمف الإو < هلام
 يف هتقفن هيلع بجت نم ىلع بجی لام هل نکی مل ناف [.............۰ ] ‹ نیدلاب لطبتو
 يف اذكهو « ىوتفلا هيلعو « فسوي يبأ دنع اهجوز ىلع بجي هنإف < ةجوزلا الإ هبراقأ نم هتايح
 لوق هلعج اهفنصل « ةيجارسلا ضئارفلا حرش » يفو . هقفلا بتك ةماعو « يتفملا ةينم »و تاطقتلملا
 . كلام لاق هبو « - هنع هللا يضر-يعفاشلا لوق يف حصألا وهو «فسوي يبأو ةفينح يبأ

 بجيو : “ هقفلا عماوج » يفو .دمحأو يبعشلا لوق وهو يبنجألاك جوزلا :دمحم لاقو

 يفو . لاملا تيب ىلع مث «برقألاف برقألاف براقألا : لاق مث « دمحم دنعاهدلو ىلع
 لسغدجوي ملنإو «هيراوي اب سانلا نم اولأس كلذ نم ءيش نكي مل نإف : اًضيأ « عماوجلا»

 . هربق ىلع[ .e ] لعجو «نفدو

 نإ « هيلع اهنفك : نوشجاملا نبا لاقو . هتقفنل عامجإلاب جوزلا نفك ةجوزلا ىلع بجي الو
 ىلع نفكلا بجي :امهريغو « ةضورلا و «ىنانيغرملا هىفو . كلام نع ةياور وهو « لام اهل ناك

 كرت نإف « سادسألا ةسمخ نبالا ىلعو سدسلا بألا ىلعف اًنباوأ اَبأ كرت اذإ امك « ثيراوملا ردق
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 هنفك : دمحم لاق هقتعأ يذلا هالومو ةرسوم ةلاخ هل تناك ولو « نافصن امهيلعف بأل اًتخأو اتنب

 هركذ « معلا نباك اًتراو ناك نإو نفكلا هيلع بجي ال هتقفن هيلع بجي ال نمو . هتلاخ ىلع

 . ينانيغرملا

 ءاوس « ةكرتلا يف هب عجري ال هبراقأ نم هنفک نإو « هتکرت يف هب عجري هثري نم هنفک ولو

 نيدلا بحاصل سيل : « هقفلا عماوج » يفو . «ينوراهلا» يف هيلع صن < ال وأ عوجرلاب دهشأ

 نيديعلا يف امهبايث لثم ةأرملا يف ةسمحخو « لجرلا يف باوثأ ةثالث وهو « ةنسلا نفك نم عني نأ
 . ةعمحلاو

 ول : « ينانيغرملا» يفو . هبايث لثمو « ابلاغ هسبلي اجب ربتعي لم ا نفك : رفعج وبأ هيقفلا لاقو
 ‹ ىلوأ ةيافكلا نفكف سكعلا ىلع ناك نإو « ىلوأ ةنسلا نفكف ة ة ةثرولا يفو ةرثك لاملا يف ناك

 . نفكلا نيسحت هعنيي الو ماتيألا دوجو عم ةنسلا نفك زوجيو

 . نيدلا تقرختسا نإو < ةثالث نم ةثرولا عنم ءامرغلل سيل : ةيكلاملل « ةريخذلا » يفو

 ‹ نيهجولا حصأ يف دحاو بوث يف نفكي قرختسملا نيدلا دنع « بذهملا حرش ١ يف يوونلا لاقو
 . ةقئاللا بايثلا هل كرتي سلفملاك ةثالث يف يناثلا هج ولا يفو

 ةثرولا ىلع بجت نويدلا ءافوو ةكرتلا ةمسق دعبو لالا سأر نم اًيناث فكي هربق شبن نإو

 هلک مث يبنجأ هنفك ولو « ةقرخ يف فلي حتفي امدعب شبن نإو « اياصولا باحصأو ءامرغلا نود

 . هلهأ نم سيل تيملاذإ « كيلمتلا مدعب هكلم نع جرخي مل هنأل ٠ يبنجألل نفكلاف هريغ وأ عبس

 . دمحمو فسوي يبأ لوق هلعج « ةريخذلا» يفو

 ىلع تدر ةلضف تلضف مث هنفكت مهارد تعمج ولو ‹ هل وهف هب هنفکیل هثراول هبهو ولو

 وهو « اهب قدصت رذعت نإف « رخآ تيم نفك ىلإ تفرص اهيطعم ملعي مل نإو اوملع نإ اهباحصأ

 . ةيميت نبا هركذ « ةلبانحلا لوق

 ناف . اًتراو يحل ا ناك نإو « هب ىلوأ يحلاف .[٠ . .] بوث وأ بوث امهنيبو تيمو نايرع يح

 ىلع يحلا مدقي فلتلا هنم ىشخب رخآ ببس وأ حلث وأ دربل هيلإ رطضم هترضحبو نفك تيما ناك
 . هلسغ ىلع هب مدق « شطعل هيلإ رطضم كانهو ءام تيملل ناك ول امك « تيملا

 هب رتسي تيملا نإف ‹ ةراهطلل ءاملا ىلإ وأ ةالصلل ةرتسلا ىلإ ىحلا ةجاح ناك ولام فالخب

 تلاقو « رذعلا دوجول اًمميتم وأ اًنايرع يلصي نآ هنكي يحلاو « هكلم ىلع قاب هنأل « قحأ هئامو
 عمجي ال اندنعو « ةرورضلا دنع دحاو نفك يف ةثالثلاو نينثالا نيب عمجيو :ةلبانحلاو ةيعفاشلا

 . رخآلا ةروعامهدحأ ةروع رتاس الف دحاو نفك يف امهنيب
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 ءارعشلاو ءارقلا ىطعأو « هيلع اًبوثو اًنوبات ةكرتلا نم يصولا ىرتشا « ناخ يضاق » يفو
 نمضيو « زوجي ال ةربقم وأ « ةريظح وأ « اركنم ءانب ربقلا يف , نبو « ةيزعتلا يف راضحلا حئاونلاو
 « ةيقبلا نذإ ريغ نم تيملل اًتوبات ةكرتلا نم ةثرولا ضعب ىرتشا ولو « توباتلا الإ كلذ عيمج
 مهنود هيلع بجی «توبات ريغب اهيف ربقي ضرألاو

 يف امك « نیدلل هابوث عابی الو اهیف نفکی نوید هیلعو « اهسبال وه باوثآ هلو لجر تام
 . اًنلاسحتسا نمضي ال نيفكتلاو زيهجتلا ىف هقفنأو هلام هبحاص ذخأو رفسلا يف تام . ةايحلا لاح



 تيم ا ىلع ةالصلا يف لصف
 مل نإف « هب ءاردزا هيلع مدقتلا يف نأل ‹ رضح نإ ناطلسلا تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأو

 يف هيضر هنأل يحل ا مامإ ميدقت بحتسيف رضحي مل نإف ‹ ةيالو بحاص هنأل ‹ يضاقلاف رضحي
 هتایح لاح

 ( تيملا ىلع ةالصلا يف لصف) :م

 ةالصلا نايب يف عرش هنيفكت نايب نم غرف الو « تيملا ىلع ةالصلا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . بيترتلا ىلع هيلع

 ءرضح نإ ناطلسلا) :م تيملا ىلع ةالصلا ةماقإب يأ :ش ( تيم لا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأو) :م

 رضخي مل نإف) :م هريقوتو هميظعت بجاولاو « هب اًفافختسا يأ :ش ( هب ءاردزا هيلع مدقتلا يف نأل

 هنأل) :م هيلع ةالصلاب سانلا ىلوأ يضاقلاف ناطلسلا رضحي مل نإف يأ :ش ( يضاقلاف ناطلسلا

 . هريغ نم ىلوأ نوكيف :ش ( ةيالو بحاص

 ( هتايح لاح يف هيضر هنأل « يحل ا مامإ ميدقت بحتسيف) :م يضاقلا يأ :ش ( رضحي مل نإف) :م

 بيترت هركذ يذلا اذهو « هتام دعباذكف « هتايح لاح ىف اًمامإ هيضر تيملا نأل يأ :ش

 - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع ةالصلا باتك يف - هنع هللا يضر - نسحلا ىورو ‹يرودقلا

 وهو «‹ رصملا مامإف رضحي مل نإف « رضح نإ هيلع ةالصلاب ىلوأ ةفيلخلا وهو مظعألا مامإلا نأ

 ءيلاولا ةفيلخ هدعبو ‹ طرشلا بحاص هدعبو ‹ ىضاقلا هدعبو « ةفيلخلا ىنعم ىف هنأل « اهناطلس

 هذهبو « هتبارق يوذ نم برقألاف اورضحي مل نإف « يحل ا مامإ وه هدعبو « يضاقلا ةفيلخ هدعبو

 . خياشملا نم ريثك ذخأ ةياورلا

 يفو . تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ يحل ا مامإ نأ ةالصلا باتك يف دمحم ركذ « ةريخذلا » يفو

 يحل ا مامإ مدق اغنإو « ةريخذلا» يفو . هيلع ةالصلاب ىلوأ يحل ا مامإ نأ لصألا يف ركذ « مئادبلا »

 . زئانجلا يف نارضحي الو دلب لك يف نادجوي ال ناطلسلاو ةفيلخلا نأل « ةالصلا باتك يف

 نإ مظعألا ناطلسلا ةمامإلاب سانلا ىلوأ : ةعيرشلا جات لاقو . بجاوف ناطلسلاو مظعألا

 رضحي مل نإف ‹ يضاقلا وأ رصملا مامإف رضحي مل نإف « رصم لك ناطلسف رضحي مل نإف «رضح

 . يجلا مامإف امهدحأ

 يلاولا رضحي مل نإف « ىلوأ يلاولاف يضاقلاو رصملا يلاو رضح ولو : « ةصالخلا» يفو

 ءىلوأ مظعألا مامإلا نأ راتخملاو . طرشلا بحاصو يضاقلا نم قحأ هتفيلخف هتفيلخ رضح نكل

 ‹ يجلا مامإف نكي مل نإف «يضاقلا وأ رصملا مامإف نكي مل نإو « رصملا ناطلسف رضحي مل نإف
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 حاكنلا يف روكذملا بيترتلا ىلع ءايلوألاو يلولا مث : لاق

 . ةلحملا دجسم مامإ نم ىلوأ عماجلا دجسم مامإ : يباتعلا مامإلا لاقو

 يف يوونلا لاقو . هيلع ةالصلاب قحأ يلولا مث : يرودقلا لاق يأ :ش ( يلولا مث : لاق) :م

 مثدجسملا مامإ مث يلاولا : يدقلا ‹ ناروهشم نالوقف يلولاو يلاولا عمتجا نإ « بذهملا حرش»

 وبأو دوعسم نباو يلع لاق لوألابو « كاحضلا نع هلثمو . مدقم يلولاو : ديدجلاو . يلولا

 كلامو ةلفغ نب ديوسو يرصبلا نسحلاو دوسألاو ةمقلعو نيسحلاو نسحلاو تباث نب ديزو ةريره

 . - هللا مهمحر - قاحسإو دمحأو

 : ىلاعت هلوق ديدجلا هلوق هجو . لوقأ هبو : لاق « ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو : رذنملا نبا لاق

 ةايحلا نيب لصف ريغ نم اًقلطم « ۷١( ةيآلا : لافنألا) 4 ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو

 صتخي نمف « تيملل ءاعدلا انه اه ضرفلا مظعم نألو . حاكنلا ةيالوب رابتعالاو « تامملاو

 . تاولصلا رئاس فالخب « ةباجإلا ىلإ برقأ هؤاعدف ةقفشلاب

 هعم سانلاو نيسحلا جرخ تام امل - امهنع هللا يضر - يلع نب نسحلا نأ يور ام امأو

 لبق نم ةنيدملا ىلع اريمأ ناكو « صاعلا نب ديعس - هنع هللا يضر - نيسحلا مدقف ةزانجلا ةالصل

 هذه نألو « كتمدق ام ةنسلا الولو « لصو مدقت نيسحلا هل لاقف « مدقتي نأ ديعس ىبأف « ةيواعم

 يذلا وهو « ةي لوسرلا بئان يلاولا نألو « ىلوأ ناطلسلا نوكيف « ابلاغ ةعامجل اب ماقت ةالص

 ‹ ةماع يضاقلا ةيالوو هتيالو نألو «مدقتلا يف هبانم هبئان بونيف « مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ناك

 نألو ‹ حاكنإلا ةيالوك ةمامإلا ةيالو سيلو « حاكنإلا ةيالو ىلعو ثيراوملا ىلع ةلومحم ةيآلاو

 . لسغلاو نيفكتلاك ىلوأ بيرقلا ناكف « ةعامجلاب لصتي ال ام حاكنإلا ةيالو

 هيلع هنأ يور امل برقأ مامإلا ءاعد لب ال : انلقف « ةباجإلاب ىلوأ بيرقلا ءاعد هلوق امأو

 «مالسإإلا خيش طوسبم» يفاذك « مامإلا مهنم دعو « مهؤاعد بجحي ال ةلالث» : لاق مالسلا

 . ( طيحملا»)و

 يف بيترتلاك حاكنلا يف روكذملا بيترتلا يأ :ش ( حاكنلا يف روكذملا بيترتلا ىلع ءايلوألاو) :م

 ‹ باسنألا يوذ نم برقألاف برقألا ربتعي كلذك انه اهو « برقألاب بوجحم دعبألاو ثرإلا

 يف نايواستم امه نيمع وأ مأو بأل نيوخأ وأ نيدلو لثم ىلوأ امهنسأف ةبارقلا يف ايواست نإف
 بألا نأ ةالصلا باتك يف ركذ نبالاو بألا عمتجا ولو « رخآلا نم اتس ربكأ امهدحأو ةبارقلا

 لاق هبو « ىلوأ نبالا ةفينح يبأ لوق ىلع امأو « دمحم لوق اذه : لاق نم انخياشم نمو « ىلوأ

 . حاكنلا يفامك « هلاًّميظعت بألا مدقي نبالا نكل امهل ةيالولا : فسوي وبأ لاقو . كلام

 . حصألا وهو « طيحملا » يفو « دمحأو يعفاشلا لاق هبو «ىلوأ بألا لب ال : ليقو
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 يف يعفاشلا لاق هبو « انركذامك ىلوأ اتسامهربكأف بأل وأ مأو بأل ناوخأ عمتجا ولو

 . لوق

 نكل ءامهل قحلانأل « رخآلا ىضرب الإ كلذ هل سيل يبنجألا مدقي نأ نسألا دارأ ولو

 يفو . ىلوأ هنأل «مدقم ىقتألا يعفاشلل لوق يفو . همدق نم ميدقت يف ةنس الو ةنسلاب هانمدق

 نم ىلوأ جوزلا نأ انباحصأ نعو . كلامو يعفاشلا لاق هبو « يبنجألاك جوزلا يباتعلا ىواتف

 . راجلااذكو « يبنجألا

 ناك اذإو « جوزلا نم نبا اهل نكي ملاذإ اهجوز نم ىلوأ ةأرملا مع نبا « طيحلا » يفو
 نم ىلوأ تابارقلا رئاس : يرودقلا لاقو « كلامو يعفاشلل اًقالخ « ىلوأ جوزلاف دلو نم جوزلل

 . هتبصع امهنأل هنباو ةقاتعلا ىلوماذكو « جوزلا

 ركب يبأ نع« فارشألا » يف رذنملا نبا ىكحو «امهنم ىلوأ جوزلا : يعفاشلا لاقو

 ىلوأ جوزلا نأ « دمحأو قاحسإو زيزعلا دبع نب رمعو ءاطعو يبعشلاو سابع نباو قيدصلا

 نب ريكبو يرهزلاو بيسملا نب ديعسو باطخل ا نب رمع لاقو . يلولا نم هتجوز ىلع ةالصلاب
 عاطقنال جوزلل ةيالو ال -هللا مهمحر - يعفاشلاو كلامو انباحصأو ةداتقو مكحلاو جشألا

 يعازوألا لاقو . اهتوم دعب اهب قحأ متنأ هتأرما يف - هنع هللا يضر - رمع لاق . توملاب ةيجوزلا

 هللا يضر - دمحأو يعفاشلا دنعو « خألا مث نبالا مث جوزلا مث « قحأ بألا : يرصبلا نسحلاو

 . يعفاشلا دنعو دجلااذكو « نبالا ىلع بألا مدقي - امهنع

 نإف « اهجوز ريغ نم ناك نإ اهنبا نم ىلوأ ةتيملا وبأ دمحم نعو « ىلوأ نبالا كلام دنعو

 ةبصع هنأل « اهيبأ نم ىلوأ اهنبا نبا « يباجيبسألا حرش » يفو . جوزلا مث ىلوأ بألاف هنم ناك

 « دجلا ىلع مدقي بألا مث دجلا ىضرب الإ اهجوز وهو هابأ مدقي الو « ةتيملا وبأ وهو دجلا مدقي نكل
 . هديس مدقي نأ هلو « بتاكملل ةيالولاف هدبع وأ هنبا تام اذإ بتاكملا اذكو « هابأ مدقي نكل

 ءافو كرت نإف « قحأ ىلوملاف نارح امهو نبا وأ بأ هلو ءافو ريغ نم بتاكملا تام نإو

 ةالصلا يف مصتخاف تام دبع « قحأ بألاف « ىوتلا فاخي ال ًرضاح لاما ناك وأ هتباتك تيدأف

 ىلوأ رجلا هوخأ وأ رحل ا هوبأ ليقو « قحأ ىلوملاف « نارح امهو هوبأو دبعلا نباو ىلوملا هيلع
 . « تاطقتلملا» يف هركذ لوألا ىلع ىوتفلاو « توملاب كلملا عاطقنال

 «ماشه صنو « خياشملا ضعب هلاق اذكه « لكلا دنع نبالا نم قحأ بألا : ةنونجملا يفو

 نايلولا رجاشت ولو «ىلوأ بألا نأ : « رداونلا » يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع « دمحم نع

 داعأ نفد نإو « اهتداعإ يلولل الإو « داعت الإو « تزاج هفلخ ءايلوألا ىلص نإ « يبنجأ مدقتف

 .ءايلوألا ريغ نم يبنجألا عم ىلص نم ديعي الو « هربق ىلع
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 ىلص نإو « ءايلوألل قحلا نأ انركذ امل ءاش نإ ينعي « يلولا داعأ ناطلسلا وأ يلولا ريغ ىلص نإف

 اذهلو ‹ عورشم ريغ اهب لفنتلاو ىلوألاب ىدأتي ضرفلا نأل هدعب يلصي نأ دحأل زجي مل يلولا

 الف ناطلسلا ىلص ول هنأل ناطلسلاب ديق :ش ( يلولا داعأ ناطلسلا وأ يلولا ريغ ىلص نإف) :م

 ناك نم لك لب «ناطلسلا ىلع رصحنمب سيل وه مث « يلولا ىلع مدقملا وه هنأل ٠ دحأل ةداعإ

 يف اذك « اًيناث يلولا ديعي ال وه ىلصف ةزانجلا ةالص ىف ةمامإلا بيترت يف يلولا ىلع اًمدقم

 يفو . داعت ال عماجلا دجسم مامإ ىلص ولاذكو : « ةيريهظلا » يفو . «يجلاولولا ىواتف»

 . ةداعإلا نيقابلل سيل ىلصو لجر عم ءايلوألا ضعب ىدتقا ولو ةداعإلا موقلل : ٠ سينجتلا»

 ناك الو ‹« بوجولا مهفي ناك ديقي مل ول هنأل هب ديق اغإو « يلولا يأ :ش ( ءاش نإ ينعي) م
 رايخلا مهل نوكيف :ش ( ءايلوألل قحلا نأ انركذ ال) :م زجي مل ءاش نإو < هلعف زاجأ ءاش نإ هل قحلا

 . كلذ يف

 ثيللاو يروشلاو يعخنلا لاق هبو :ش ( هدعب يلصي نأ دحأل زجي مل يلولا ىلص نإو) :م
 . رهش ىلإ دمحأ دنعو « هيلع يلصي يعازوألاو يعفاشلا لاقو . كلامو يح نب نسحلاو

 لب ةداعإللا بحتست ال باحصألا قافتاب اهحصأ « هجوأ ةعبرأ هيف : يوونلا لاقو

 ٤ امهريغو «ةدعلا» بحاصو يناروفلا عطق هبو ‹ اهتداعإ هركي هجو يفو « اهكرت بحتسللا

 - ربلا دبع نبا لاق . ادارفأ يي ىبنلا ىلع ةباحصلا ةالصب اولدتساو « ناهجو اهيف ةلبانحلا دنعو

 عم هلوق نم بجعتسأ انآ : ةيحد نبا لاقو . لقنلاو ريسلا لهأ دنع هيلع عمجم : -هللا همحر

 نبا یکح ؟ ال ما اناتوم ىلع انتالص هيلع اولص له هيلع صوصنم فالخلا نإف « هملع عاستا

 . فالتخالا ىلع ؟ ةعامج وأ ادارفأ هيلعاولص لهو « نيلوق راصقلا

 فعضل حصي الو راصقلا نبا هركذ « - هنع هللا يضر - ركب وب : ليق « مآ نميف فلتخاو

 هلاق ‹ عوضوم وهو « ةزعلا بر يلع ىلص نم لوأ »: لاق هب هنأ يناربطلاو رازبلا ىكحو « هتياور
 مهنأ حيحصلاو « لولعم وهو «- مالسلا هيلع - ليربج ةالصب هيلع اولص ليقو . رازبلاو يدزألا

 رازبلا هركذ « كلذب ىصوأ هنأ يورو . هب صوصخماذهو « دحأ مهمؤي ال ادارفآ اولص

 ربق ىلإ -مالسلا هيلع -ىهتنا : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح يفو «يربطلاو

 . هيلع قفتم « اعبرأ ربکف هفلخ اوفصو بطر

 ةالصلا ضرف يأ :ش ( ىلوألاب ىدأتي ضرفلا نأل) :م :هلرقب فنصلملا اهيلإ راشأ ام انتجحو

 ( عورشم ريغ اهب لفنتلاو) :م ةيناثلل ىنعم الو ةيافك ضرف اهنأل « ىلوألا ةالصلاب ىدأتي تيم لا ىلع
 امك ةلفان تناكو ةيناث يلصي نأ زوجي ال مل : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأك اذه :ش

 ريغ تيملا ىلع ةالصلاب يأ « اهب لفنتلاو » هلوقب كلذ نع باجأف ‹ ضئارفلا نم اهريغ يف

 ةيعورشم مدعلو يأ :ش ( اذهلو) :م :هلوقب كلذ حضوأ مث « عرشلا هب دري مل ينعي « عورشم
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 عضو امك مويلا وهو اَب يبنلا ربق ىلع ةالصلا مهرخآ نع اوكرت سانلا انيأر

 :ش ( مويلا وهو يَ يبنلا ربق ىلع ةالصلا مهرخآ نع اوكرت سانلا انيآر) :م تيملا ىلع ةالصلاب لغفنلا

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا داسجأ لكأت ال ضرألا نأل :ش ( عضو امك) :م مويلا هنأ لاحلاو يأ

 عمو « ضرفلا طوقس ىلع ليلد كلذو < زئاج يلولا ريغ ةالص ىلع راصتقالا : تلق نإف

 . عورشم اهب لفنتلا نأ ملعف زاج يلولا داعأ ول اذه

 مكح لاز ةداعإللاب ضرعت اذإف « يلولا ضرعت مدع دنع ربتعت اإ يلولا ريغ ةالص : تلق

 اذإف ‹ ضرفلا وه هالص ام نوكي ىلولا ىلص اذإف « هيلع ةالص ريغب تيملل تناكف « هريغ ةالص

 . ًالفن نوکی فیکف ضرفلا وه ناک
 ادجسم ةي هربق ذختي نأ نم اًفوحخ ناك اغنإ ب ىبنلا ربق ىلع ةالصلا سانلا كرت : تلق نإف

 . اهب لفنتلا ةيعورشم مدع لجأل كلذ نكي مل وأ

 روبق دنع ىلصي نأ اوزوج مهنأ ىرت الأ « ادجسم هذاختا هربق ىلع ةالصلا نم مزلي ال : تلق

 . عرشلا نع جراخلا مهل ميظعتلا يف ةماعلا داقتعا ديزم عم ءايلوألاو ملعلا لهأ

 يف ةالصلا نأل « الو هطوقس بجوي الف ةرم ةالصلاب ًاًيضقم ناك نإو تيم ا قح : تلق نإف

 هداعأ ول نكل « دحاوب طقسي ضرفلاو « ضرفلا ةماقإل عرش ءوضولاك قاب وهو « ءاعد ةقيقحلا

 . اتسح ناک ۃالص لکل

 & ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو :  ىلاعت هلوقل هيلع ةالصلاب عفتني ال تيملا نأ لصألا : تلق

 ةرملاب طقس كلذك ناك اذإف « سايقلا فالخب اعرش اذه فرع نكلو « (۳۹ ةيآلا : مجنلا )

 امك قاب هيف فيقوتلا نإف ءاعدلا فالخب « فيقوت الب اندنع نم ءاضق يناثلا روصتي ملف ةدحاولا

 . ءاعدلا ليبس ىلع هذه « ةي هللا لوسر ىلع ةالصلاب رمألاب يقب

 دق ضرفلا ناكو ‹ ةرم نيعبس - هنع هللا يضر- ةزمح ىلع يَ يبنلا ىلص : تلق نإف

 نيذلا نم دحاو دحاوب ىتؤیف هيدي نیب اعوضوم ناک هنأ : لوألا : نیباوجب هنع بیج : تلق

 لک يف ةزمح ىلع ىلص الك هنأ يوارلا نظف « ةالص دحاو لك ىلع يلصي يي ناکو اودهشتسا

 ىلص يوارلا لوق نم دارملا نوكي نأ زوجي : يناثلا . ةرم نيعبس ةزمح ىلع ىلص : لاقف « ةرم

 . ةرم نيعبس ىعد يأ «ءاعدلا وهو « يوغللا ىنعملل ةرم نيعبس ةزمح ىلع

 زاوج ىلع لدف « ةدرفنم ةالص ةي يبنلا ىلع ةباحصلا نم دحاو لك ىلص دق : تلق نإف

 . راركتلا
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 ‹ راصنألا نم ةآرما ربق ىلع ىلص يب يبنلا نأل « هربق ىلع يلص هيلع لصي ملو تيملا نفد نإو

 ىلع مويلا ءاعدلاك هقح ميظعتل ةباححصلا ىلع نيع ضرف تناك ةالصلا نأ لمتحي : تلق

 . هيلع ضرفلا ءادأل دحأ لك نم هيلع ةالصلا راركت ناكو « اولص هلوقل ةدحاو ةرم نيملسملا

 ىلوأ يبنلا# : ىلاعت هللا لاق « يلولا وه ناك ب هنألف سابع نبا ثيدح نع باوجلا امأو

 نم ربقلا ىلع ةالصلا لعج نم ءاملعلا نمو « ١( ةيآلا : بازحألا ) € مهسفنأ نم نينمؤملاب

 . < مهيلع يتالصب اهرونآ ينإو» : مالسلا هيلع هلوق نم يور ام ليلدب « هيَ يبنلا صئاصحخ

 هيلع هنأ ليلدب « هومهوتامك رمألا سيل : لاقف « هجولا اذه عبتي نابح نبا : تلق نإف

 . كلذ نع مهرجزل هصئاصخ نم ناك ولف « هفلخ سانلا ىلص مالسلا

 . ةقيقح ةالصلل ال وعدي نأ لجأل هفلخ مهفص نوكي نأ زوجي : تلق

 هللا ىلإ ملس دق هنأل هنم جرخي الو :ش ( هربق ىلع يلص هيلع لصي ملو تيملا نفد نإو) :م

 اذهو «(طوشبملا» يف اذكه « قزم هنأ ملعي ملام هيلع ىلصيو « هفاشكنا هجارخإ يفو ‹ ىلاعت

 هيلع ىلصي ال هنأ ىلع باحصألا صن دقو « هيلع ىلصب هخسفتو هقرفت ىف كش اذإ هنأ ىلإ ريشي

 لاق انلوقبو بتكلا ةماعو « هقفلا عماوج»و « ديفملا و « ديزملا » يف هركذ « كلذ يف كشلا عم

 طرتشي له مث « يعازوألاو نيريس نباو ةشئاعو ىسوم يبأو رمع نبا لوق وهو دمحأو يعفاشلا

 ةعامس نبا ىورو . طرتشي هنأ حيحصلاف « لسخلا دعب اًتوفدم هنوك هربق ىلع ةالصلا زاوج يف

 نم - هنع هللا يضر - سابع نبا جرخأ :ش ( راصنألا نم ةأرما ربق ىلع ىلص ا هنأل) :م

 ‹ ديزي نم ربکأ ناکو « - هللا مهمحر - تباث نب دیز همع نع تباث نب دیز نب ةجراخ ثیدح

 ‹ ةنالف : اولاقف هنع لأسف « ربقب وهاذإ عيقبلا اندرو املف « ةي هللا لوسر عمانجرح : لاق

 انففصف ربقلا ىتأ مث « ثيدحلا . .اًمئاص ًالئاق تنك : اولاق « اهب ينومتنذآ الأ : لاقف « اهفرعف

 . اعبر هيلع ربكو هفلخ

 لاف تامف «دجسملا مقي ناك دوسأ الجر نأ ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىورو

 ىلصف هربق یتأف ‹ هربق یلع ینولد « هب ینومتنذآ الفآ : لاق « تام : اولاقف هنع ةي یبنلا

 يهو « ةمامقلا هنم جرخيو هسنكي نأ ميلا ديدشتو فاقلا مضب دجسملا مقي : هلوق .هيلع

 .ةسانكلا

 ؟بارتلاب سانلا نيعأ نع بئاغ وهو هيلع يلصي فيك : تلق نإف

 « نفكلاب اًبئثاغ ناك نفدلا لبق هنأ ىرت الأ « ةالصلا زاوج عني ال اذه نكلو « معن : تلق

 . هيلع ةالصلا لبق لسخغلا دعب نفد اذإ اذهو « ةالصلا زاوج نع كلذ عنمي ملو
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 لاحلا فالتخال حيحصلا يف يأرلا ربكأ كلذ ةفرعم يف « ربتعملاو خسفتي نأ لبق هيلع ىلصيو

 . ناكملاو نامزلاو

 جرخي هيلع بارتلا لهي مل نإف « هولسغي مل مهنأ اوركذت مث هيلع ةالصلا دعب هونفد اذإو
 ركذ « ربقلا يف ايناث هيلع ىلصي لهو « جرخي مل هيلع بارتلا اولاه نإو « هيلع ىلصيو « لسخغيو
 » يفو . هيلع ىلصي ال نأ سايقلا : دمحم نع« رداونلا» يفو « هيلع ىلصي هنأ يخركلا

 نآلاو « ناكمإلا عم ةراهطلا كرتل اهب دتعي مل ةالصلا كلت نأل « هيلع ىلصي نأ : « يباجيبسألا

 . هربق يف هيلع ىلصيف « لسغلا ةضيرف تطقسو ناكمإإلا لاز

 « لسخلا دعب هيلع ةالصلا داعتو لسغي هنإف دعب نفدي مل وهو لسغلا لبق هيلع يلص اذإ امأو

 يفو « « طيحملا»و « طوسبملا» يفاذك « ةعل ردق وأ هئاضعأ نم وضع يقبو هولسغ ولاذكو

 . هربق ىلع ىلصي هيلع هل ةيالو ال نم هيلع ىلص ول اًضيأ طيحلا

 خسفتي نأ لبق هربق يف تيملا ىلع ةالصلا زوجت اغنإ ينعي :ش ( خسفتي نأ لبق هيلع ىلصيو) :م
 هنوك يف يأ :ش ( كلذ ةفرعم يف ربتعملاو) :م : هلوقب هيف قيرطلا ةفرعم ىلإ راشأ مث « قزمتيو تيا
 ‹ هيلع ىلصيال خسفتي هنأ نظلا بلاغ ناك نإف «نظلا بلاغ يأ :ش ( يأرلا ربكأ) :م خسفتلا لبق

 نع متسر نبا هاور « هيلع یلصي ال كش اذإو « هيلع ىلصيف خسفتي مل هنأ نظلا بلاغ ناک نإو
 مايأ ةثالث ىلإ هيلع ىلصي هنأ فسوي يبأ نع يور امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا يف) :م دمحم

 نأل . ةفينح يبأ نع دمحم نع ٠ هرداون ١ يف متسر نبا ةياور اذهو « هيلع ىلصي ال اهدعبو

 . مايأ ةثالث ىلإ ةي يبنلا ىلع نولصي اوناك ةباحصلا

 ةثالث ىلإ هيلع ىلصي هنإ : فسوي يبأ لوقل « مايأ ةثالث ىلإ : اهلوأ « هجو ةتس ةيعفاشللو

 : اهعبار . هدسج ىلبي ملام : اهثلاث . - هللا همحر - دمحأ لوقك « رهش ىلإ : اهيناث . مايأ

 ضرف لهآ نم ناک نم هيلع يلصي : اهسماخ . هتوم موي هيلع ةالصلا لهأ نم ناك نم هيلع يلصي

 « ةباحصلا روبق ىلع ةالصلا زوجت اذه ىلعف ءادبأ هيلع ىلصي : اهسداس . هتوم موي هيلع ةالصلا

 ‹ يناروفلاو « يلماحملاو « يدرواملا : هب حرص نمو « هفيعضت ىلعاوقفتاو « مويلا مهلبق نمو

 ىلإ رفسلا نم مداقلا يلصي : - هللا همحر - قاحسإ لاقو «يلازغلاو ‹ نيمرحلا مامإو ٠ يوغبلاو
 ةعيرذلل دس ؛ ربقلا ىلع ىلصي ال : ةيكلاملا نم نونحس لاقو « مايأ ةثالث ىلإ رضاحلاو « رهش

 . روبقلا ىلع ةالصلا يف

 اًنيمس ناك اذإ هنإف « لازهلاو نمسلاب تيم لا لاح فالتخا لجأل يأ :ش ( لاحلا فالتخال) :م
 ‹ نامزلا فالتخالو يأ :ش ( نامزلاو) :م خسفتلا يف ىطبي ًالوزهم ناك نإو «٠ بيرق نع خسفتي

 ةدوربل هيف ىطبي فيصلا يفو « ءاتشلا يف ضرألا تحت ام ةرارحل بيرق نع ءاتشلا يف خسفتي هنإف

 ىقبي ام رثكأ ةباصلا ضرألا يف ىقبي هنإف « ناكم لا فالتخالو يأ :ش ( ناكملاو) :م ضرألا تحت ام
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 خلإ .. ةريبكت ربكي نأ ةالصلاو

 . هب ىلتبملا يأر ىلإ رمألا ضوف ءايشألا هذه تفلتخا املف « ةوخرلا ضرألا يف

 . نينس ينامث دعب دحأ ىلتق ىلع ىلص ةي هنأ رماع نب ةبقع نع يراخبلا ىور : تلق نإف

 ريغ هنكلو « ءاعدلا ىلع لومحم كلذ نأ هريغو « طوسبملا» يف يسحخرسلا باجأ : تلق

 دحأ ىلتق ىلع ىلصف اًموي جرخ ةي يبنلا نأ رماع نب ةبقع نع ىور يواحطلا نأل « ديدس

 . تيملا ىلع هتالص

 دنع ذخؤت يتلا نيعلا يرجي نأ ةيواعم دارأ الو « لبت مل مهداسجأ نأ : ديدسلا باوجلاو

 يبنلا ربق ظئاح طقس الو « امد ترطقناف ءادهشلا ديس ةزمح عبصإ ةاحسملا تباصأ ءادهشلا روبق

 لاق ةي هللا لوسر مدق هذه : اولاقو « اوعزفف مدق مهل تبثف هئانب يف اوذخأ ديلولا نمز يف ةي

 لكأت ةخبس ةنيدملاو ةنس نينامث دعب لبت ملو « - هنع هللا يضر - رمع مدق هذه هللاو ال : ةورع

 امف ةي يبنلاب - هنع هللا يضر - رمع فرشو «اهسفن ىلإ هليحتو يخبسلا هسفنو حلملا تيملا
 . روهشملا ملعلا يف ةيحد نبا هركذ « هب كنظ

 رفح دق ديسلا ناك نييراصنألا ورمع نب هللا دبعو حومجلا نب ورمع نأ : «اطوملا» يفو
 نوعبرأو ةتسامهنفكو « سمألاب اتام امهنأك « اريغتي ملادجوف « ادحأ دهش نم امهو امهربق

 . هنس

 اهنيبو ‹ تيملا ىلع ةالصلا ةيفيك نايب يف عورش اذهو :ش ( ةريبكت ربكي نأ ةالصلاو) :م

 فيك نيبي ملو :ش ( خلإ .. ةريبكت ربك نأ) :م تيملا ىلع ةالصلا يأ :ش ( ةالصلاو) :م :هلوقب

 ‹ هريغو « يتفملا ةينم » يف هركذ« تيملا اذهل وعدأو هلل يلصأ نأ تيون لوقي نأ يهو «يوني

 . ريبكتلا دعب « خلإ . . كدمحبو مهللا كناحبس لوقي هنأ هريغو  عئادبلا يف ركذو

 - يواحطلا ركذ « عئادبلا » يف ركذو « ةفينح يبأ نع نسجل ا ةياور هلعج « طيحملا » يفو
 لوقي« ةضورلا» يفو ‹ تاولصلا رئاس يف نوحتفتسيامك « هيف حاتفتسا ال هنأ - هللا همحر

 ال يدبأ « مويق يح وهو « مهتييو قئالخلا ييحي يذلا هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 يذلا هقلخ نع ىنغلا « باقرلا كلامو « بابسألا ببسمو « بابرألا بر ناحبس « ادب لوزي

 ۰ . وهالإهلإال

 نبا لاق .اندنع نآرقلا ةءارق ةزانجلا ةالص يف سيلو « زاج ءاعدلا ةين ىلع ةحتافلا ارق نإو

 نباو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع ركنيو ةزانجلا ىلع ةالصلا يف أرقي ال ناك نمو : لاطب
 يبعشلاو ريبج نباو نيريس نباو بيسملا نب ديعسو سوواطو ءاطع نيعباتلا نمو ةريره وبأ و رمع
 : - هنع هللا يضر - كلام لاقو « يروثلا لاق هبو دامحو دهاجمو رذنملا نبا لاقو . مكحلاو

۲\0 



 هسفنل اهيف وعدي ةريبكت ربكي مث ب يبنلا ىلع اهيف يلصيو ةريبكت ربكي مث ءاهبيقع هللا دمحيو

 نيملسمللو تيمللو

 يعفاشلاو ءاطعو لوحكم دنعو « ةزانجلا ةالص يف اندلب يف اهب ًالومعم تسيل ةحتافلا ةءارق

 . ىلوألا يف ةحتافلا أرقي - مهنع هللا يضر - هيوهار نب قاحسإو دمحأو

 نسخلا لاقو . طلغ هنع لقنلااذهو « يعفاشلا دنع ةريبكت لك يف اهأرقي : مزح نبا لاقو

 رهش لوق وهو « ةريبكت لك يفاهأرقي : يرصبلا نسحلا لاقو . تارم ثالث اهأرقي : يلع نبا

 ةريصق ةروسو باتكلا ةحتاف ىلوألا يف أرقي : ةمرخم نب روسم لا نعو « بشوح نبا

 : لوقي ينعي : يزارتألا لاق ‹« ىلوألا ةريبكتلا بيقع يأ :ش ( اهبيقع هللا دمحيو) :م

 ةمئألا سمش لاق نكلو « اهريغو مهللا كناحبس ةءارق نم معأ هللدمحلا: تلق

 مهضعب لاقو « ةياورلا رهاظ.يف امك هللا دمحي مهضعب لاقف « هيف خياشملا فلتخا : يسخرسلا

 . ةفينح يبأ نع نسجل ا ةياور وهو « اهلك تاولصلا يف امك « هرخآ ىلإ مهللا كناحبس أرقي

 ال يناثلاو . تاولصلا رئاسك نسي : امهدحأ « نالوق يعفاشلل حاتفتسالا ءاعد يفو

 . نآرقلا مأب اهيف ارقي ناك ةي هنأ رباج ىور ال دمحأ لوق وهو « هدنع ةبجاو ةحتافلا ةءارقو . نسي

 . ةنس هنأ ملعيل تلعف ادمع : لاق مث « رهجو ةحتافلا سابع نبا ًارقو

 رباج ثيدح : يذمرتلا لاقو « ةءارقلا هجو ىلع ال ءانثلا ليبس ىلع أرقي هيي ناك : انلق

 . يوقب سيل هدانسإ- امهنع هللا يضر - سابع نباو

 يف ةفورعملا ةالصلا :ش ( هيب يبنلا ىلع اهيف يلصيو) :م ةيناث :ش ( ةريبكت ربكي مث) :م

 كدبع ريذنلا ريشبلا يمألا يبنلا دمحم ىلع لص مهللا : ةيناثلا يف لوقي : ليقو .دهشتلا

 ىلع تيلص امك « دمحم لآ ىلعو « نيعمجأ قئالخلا ريخو نيلسرملاو ءايبنألا ديس « كلوسرو

 ‹ كتاكرب لضاوفو كتالص يماون لعجا مهللا « ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ
 . أريثك اميلست ملسو يمألا كيبنو كدبع ىلع كتفأرو كتمحرو كتيحتو

 نأ اهيف ءاعدلا :ش ( نيملسمللو تيمللو هسفنل اهيف وعدي) :م ةشلاث :ش ( ةريبكت ربكي مث) :م

 هتييحأ نم مهللا « اناثنأو انركذ « انريبكو انريغص ء انبئاغو اندهاش انتيمو انيحل رفغا مهللا :لوقي

 صصخو . دمحأو « دواد وبأ هاور . نايبإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو « مالسإلا ىلع هيحأف انم

 ‹ هناسحإ يف دزف اًتسحم ناك نإ مهللا «ناوضرلاو ةرفغملاو ةمحرلاو ةحارلاو حورلاب تيملااذه

 مهللا « نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ىفلزلاو ةماركلاو ىدنلا هفوو هنع زواجتف اًتيسم ناك نإو

 ‹ تاومألاو مهنم ءايحألا « تاملسملاو نيملسملاو « تانمؤملاو نينمؤملا عيمحجلو يدلاولو يل رفغا
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 ملسيو ةعبارلاربكي مث

 ليقم « تائيسلا عفارو « تاكربلا لزنم « تاوعدلا بيجم كنإ . تاريخ اب مهنيبو اننيب عباتو

 4 رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتآانبر # . ريدق ءىش لك ىلع كنإ ٠ تارثعلا

 ۰ ۰ ۰ . (۷ ةيآلا :نارمع لآ )

 ‹ هتدحو سنآ مهللا « انرايخأ بولق انبولق لعجا مهللا : يرودقلا حورش ضعب يف دازو

 ‹ هتتسح لبقتو « هلزنم مرکو هلخدم عسوو « هتجح هنقلو « هعجضم دربو « هتبرغ محراو

 نم ءاعدلو « اًبيرق براقألاو لهألا دعبو « اًبيبح بابحألا دعب هل نك مهللا « هتائيس كوفعب حماو ٤

 كنارفغو كوفع ىلإ رقتفي هنإف هب لوزنم ريخ تنأو كب لزن هنإ مهللا « ابيجم اعيمس هلاعد
 محرأ اي هتكربب انمحراو هيف انتعافش لبقا مهللا « هباذع نع ينغ تنأو كناسحإو كدوجو

 . نيمحارلا

 مهللا :لاقف لجر ةزانج ىلع ىلص ةي هنأ كلام نب فوع نع « ملسم حيحص ١ يفو

 ىقني امك اياطخلا نم هقنو « دربلاو ءاملاو جلثلاب هلسغاو هلخدم عسوأو هلزن مركأو هنع فعاو هفاع

 نم اريخ اًجوزو « هلهأ نم اريح ًالهأو هراد نم اريح اراد هلدبأو « سندلا نم ضيبألا بوغلا

 . نيمحارلا محرأ اي رانلا باذع نمو <« ربقلا باذع نم هذعأو « ةنحلا هلخدأو « هجوز

 يف سيل : “ عئادبلا » يفو . اهدعب وعديالو ةعبارلا ةريبكتلا يأ :ش ( ةعبارلا ربكي مث) :م

 - هللا امهمحر - دمحأو كلام لوق وهو « مالسلا ىوس ءاعد ةعبارلا ةريبكتلا دعب بهذملا رهاظ

 يفو ةنسح ايندلا يف انتا انبر مهللا » : وهو تاولصلا رئاس هب متخي ام انخياشم ضعب راتخا دقو

 ربقلا باذعو رانلا باذع كتمحرب انقو : « طوسبملا» ىف داز . « رانلا باذع انقو ةنسح ةرحآلا

 ۰ . باسحلا ءوسو

 « نيهجولا دحأ يف بحتساو « ةعبارلا دعب ركذلا بجي هنأ ىلعاوقفتا : يوونلا لاقو

 . هدعب انتفت الو ‹ هرجأ انمرحت ال مهللا : هلوقي يذلاو « هكرت ءاش نإو هلاق ءاش نإ يناثلا هجولاو

 . هلوانل رفغاو : ٠ هيبنتلا» بحاصو يلماحملا دازو

 ايندلا يف انتآ انبر : لوقي : ليقو « توكسلاو ءاعدلا نيب ريخم وه : ليق : « ىبتجملا» يفو

 : ليقو « (۸ ةيآلا : نارمع لآ ) ةيآلا € انبولق غزتال انبر # : لوقي : ليقو « خلإ . . ةنسح

 . خلإ ۱۸٠١( ةيآلا : تافاصلا ) 4 ةزعلا بر كبر ناحبس # :لوقي

 لاق . ناتميلست اًضيأ يعفاشلا نع روهشملاو . هراسي نعو هني نع :ش ( ملسیو) م

 دمحأ لاق هبو « ةدحاو ةميلست : لاق نم سانلا نمو . « ريبكلا عماحجلا » يف اًضيأ وه يناروفلا

 مل : « عئادنبلا» يف لاق ؟ ميلستلاب هتوص عفري لهو . فيفختلا ىلع اهانبم نأل « نورخآو

 الف « مالعإلل هعفر نأل « هتوص عفريال هنأ دايز نب نسحلا ركذو « ةياورلا رهاظ يف هل ضرعتي
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 اهلبق ام تخسنف اهالص ةالص رخآ يف اًعبرأ ربك هيَ هنأل

 لمعلا نكلو : لاق . ريبكتلا بيقع لضفألاو « عورشم هنأل « ةعبارلا بيقع ميلستلاب هيلإ ةجاح

 يف الإ لكلا يف تفاخيو نيتميلست ملسيو : « طيحملا» يفو . نسحلا هركذ ام فلاخي اننامز يف

 نع نمو ىلوألا يف هنيي نع نم يوني لب « امهيف تيما مامإلا يوني ال “ ينانيغرملا» يفو . ريبكتلا
 هراسي نع نمو « ريغال ىلوألا ةميلستلا ىف تيملا يونيو « ىباجيبسألا » يفو . ةيناثلا يف هراسي

 فصلا نم يناثلا فصلا عمسي نأ ةنسلا : نولوقي خلب خياشم نم : « ةريخذلا » يفو . ةيناثلا يف

 . رارسإلا لك نورسي الو رهجلا لك نورهجي ال فسوي يبأ نعو . يناثلا نم ثلاثلاو « لوألا

 ىلع تاريبكتلا نأ ركذ امل :ش ( اهلبق ام تخسنف اهالص ةالص رخآ يف اعبرأ ربك ةي هنأل) :م

 نب رمعو سابع نبا نع يور اذه «اًعبرأ ربك ةي هنأل » هلوقب كلذ يف لدتسا « عبرأ ةزانجلا

 . - مهنع هللا يضر - كلام نب سنأو ةمثيخ يبأ نباو باطخلا

 يف ينطقرادلاو « كردتسملا» يف مكاحلا دنع : لوألا . قرط هلف سابع نبا ثيدح ام

 - مهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع نارهم نب نوميم نع بئاسلا نب تارفلا نع « هننس»

 هللا يضر - ركب يبأ ىلع رمعربكو « تاريبكت عبرأ زئانجلا ىلع يب يبنلا ربك ام رخآ : لاق

 هللا يضر - يلع ىلع يلع نب نسحلا ربكو « اًعبرأ رمع ىلع رمع نبا ربكو « اعبرأ - امهنع
 مالسلا هيلع مدآ ىلع ةكئالملا تربكو « اعبرأ نسحلا ىلع يلع نب نيسحلا ربكو « اعبرأ - مهنع
 . كورتم بئاسلا نب تارفلا : ينطقرادلا لاقو .  هنع مكاحلا تكسو « اًعبرأ

 نع رمع يبأ رضنلا نع « همجحم » يف يناربطلاو « هننس » يف يقهيبلا دنع : يناثلا قيرطلا
 لاق . "«اًعبرأ اهيلع ربك ايب هللا لوسر اهيلع ىلص ةزانج رخآ : لاق سابع نبا نع ةمركع
 يور دقو « فيعض وهو « ةمركع نع زازخلا رمع وبأ نمحرلا دبع نب رضنلا هب درفت : يقهيبلا
 عبرألا ىلع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا رثكأ عامجإ نأ الإ ةفيعض اهلك ء رخأ هوجو نماذه

 . قيرطلا كلذ ىلع ليلدلاك

 تاريبكت عبس ردب له ىلع ربكي ناك ةي يبنلا نأ هنع يناهبصألا ميعن يبأ دنع : ثلاثلا

 ايندلا نم جرخ نأ ىلإ تاريبكت عبرأ هتالص رخآ ناك مث « تاریبکت عبس مشاه ينب ىلعو
 . “ی

 يلع يبأ ةيواعم نب دمحم ثيدح نم « ءافعضلا» باتك يف نابح نبا دنع : عبارلا قيرطلا

 : لاقو ةيواعم نب دمحم هلعأو « سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع حيلملا يبأ نع يروباسينلا

 )١( كردتسملا يف مكاحلا هاور )۱/۳۸١( « /۲)ينطقرادلاو ۷۲( .
 )۲( عمجملا يف يمثيهلا لاق )۳/ ١١( : كورتم وهو رمع وبأ رضنلا هيفو .

 )۳( /۳)عمجملا . فيعض وهو زمره وبأ عفان هيف : لاقو ريبكلا يف يناربطلل يمثيهلا هازع  . )۳١عفان همجرت رظنا
 /1)نازیملا ناسل يف ۱۷٤ : ٠۷١( .
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 بحاص ناك هنإف « تاقثلا قفاو اميف الإ كرتلا قحتساف « هيلع عباتي ال اب تاقثلا نع يتأي هنإ

 .  هظ ام هنم رهظي نأ لبق ناقتإو ظفح

 نع ةسينأ يبأ نب ىيحي ثيدح نم ينطقرادلا دنعف - هنع هللا يضر - رمع ثيدح امأو

 : لوقي هتعمسف هيي يبنلا جاوزأ ضعب ىلع رمع ىلص : لاق قورسم نع يبعشلا نع رباج
 ىيحيو . . . اًعبرأ اهيلع ربكف « اهلثم ىلع ةي هللا لوسر اهالص ةالص رخآ لثم اهيلع نيلصأل
 . “” نافيعض يفعجلا رباجو

 ىلع ربكي ةي ىبنلا ناك : لاق «راكذتسال»ا ىف رمع وبأ هاورف ةمثح يبأ نبا ثيدح امأو
 فصف ىلصملا ىلإ جرخف يشاجنلا توم ءاج ىتح « اًينامشف اًعبسو اًسو اًسمخو اًعبرأ زئانجلا

 . لجو زع هللا هافوت ىتح عبرأ ىلع الب يبنلا تبث مث « اعبرأ هيلع ربكو هءارو سانلا

 هركذ « مهج يبأ وخأو ناميلس دلاو « يودعلا يشرقلا مناغ نب ةفيذح نبا اذه ةمثح وبأو

 وبأ مهنمو « مسا هل ركذي ملو « ةياور الب ةياور هل : لاق مث « ٠ ةباحصلا ديرجت » يف اذكه يبهذلا
 . لهس دلاو يثراحلا يسوألا ةدعاس نب رماع ليقو « هللا دبع همساو رخآ ةمثح

 : رخآ لاق [. . . . ]ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورف - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح امأو

 - هنع هللا يضر - يلع ىلع ربکو : دازو « سابع نبا ثیدح ظفلب هرکذف « ي يبنلا ربك ام

 . * يبرأ فئاطلاب سابع نبا ىلع ةيفنحلا نبا ربكو « اعبرأ ففكملا نب ديزي

 « خوسنملاو خسانلا » باتك يف يمزاحلا دنعف - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح امأو

 رخآ ناکو « تاریبکت عبس مشاه ينب ىلعو تاریکت عبس ردب لهآ ىلع ربک ی هللا لوسر نأ

 . هاو هدانسإو : لاق مث « ايندلا نم جرح ىتح اعبرأ ب هللا لوسر اهالص ةالص

 اهربك يتلا تاريبكتلا عبرألا ةي هتاریبکت تخسن يأ :ش ( اهلبق ام تخسنف ) :م : هلوق
 - ربلا دبع نب رمع يبأ لوق فنصلملا هلاق ام ديؤيو . كلذ لبق اينامث وأ اعبس وأ اتس وأ اًسمخ

 . [۳۲۰۳] يزوجحلا نبا ءافعض يف هتمج رت رظنا (۱)

 : لاق مث هركذف . . .لاق : قورسم نع يبعشلا نع رباج نع ةسينأ يبأ نب ىيحي نع )۷١/۲( ينطقرادلا هاور ()
 . نافيعض يفعجلا رباجو ةسينأ يبآ نب ىيحي

 نب نمحرلا دبع نع حاضو نبا نع مساق نع نايفس نب ثراولا دبع نع ربلا دبع نبا دانسإ يعليزلا ركذ ()
 هيبأ نع ةمثح يب نب ناميلس نب ركب يبأ نع ثراحلا نب هللا دبع نع يرازفلا ةيواعم نب ناورم نع ميهاربإ

 . ًاعوفرم . . .

 . كورتم وهو« بئاسلا نب تارفلا هيف : تلق (4)

 . كورتم وهو« زمره وبأ عفان هيفو : تلق ()



 نبا الإ اسمح لاق راصمألا ءاهقف نم اًدحأ ملعنالو < عبرألا ىلع عامجإلا دقعنا - هللا همحر

 . ىليل يبأ

 اأ. الم هلعفب عبرألا ىلع داز ام تبث دق : باحصأللا نم هريغو « طوسبملا» بحاص لاقو

 نب ديزو دوعسم نبا لوق سمخلا نأ « فارشألا » يف ركذ رذنملا نبا نأل « رظن هيفف رمع يبأ لوق
 نأ عم زاوجلا ىلع لكلا لمحي نأ نكي هنأل « رظن هيف« طوسبملا» بحاص لوق امأو . مقرأ

 . اب يبنلا دعب كلذ اولعف دق - مهنع هللا يضر - ةباحصلا

 ةزانجلا ىلع ربكي ناك هنأ حیحص دانسإپ - هنع هللا يضر - سابع نبا نع مزح نبا یورو

 نعو . ةدحاو اودازف اًنالث تاريبكتلا تناك اغنإ : نيريس نبأ لاقو . سنا نع يور اذکو « اًئالٿ

 ةياغ يف ديناسأ يه : لاق « اًئالث ةزانجلا ىلع ربكي نأ بلهملا نب ديزي رمأ هنأ ديز نب رباج

 يضر - يلع نعو . - هنع هللا يضر - رمع دعب اسمح ةزانجلا ىلع مقرأ نب ديز ربكو «ةحصلا

 نع لاطب نبا ركذو « يردب هنإ : لاقو انيلإ تفتلا مث اتس فينح نب لهس ىلع ربك هنأ - هنع هللا
 مهريغ ىلعو اًتسمخ ةباحصلا رئاس ىلعو اًس يردبلا ىلع ربكي ناك هنأ - هنع هللا يضر - يلع

 باتک يف نسحلا نب دمحم هاور ام نکلو « اًعبس ةداتق ىلع - هنع هللا يضر - يلع ربكو « اًعبرأ

 . عبرألا ىلع رمألا رارقتسا ىلع جاجتحالا ةيافك يف « راثآلا »

 سانلا نأ - هللا مهمحر - يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع : ةفينح وبأ لاق

 يف كلذك اوربك مث <« ةي هللا لوسر ضبق ىتح اًعبرأو اًتسو اًسمخ زئانجلا ىلع نولصي اونا

 اولعفف - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع يلو مث « - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ ةيالو

 مكدعب سانلا فلتخت نوفلتخت ىتم ايب دمحم باحصأ رشعم مكنإ : رمع مهل لاقف « كلذ

 باحصأ يأر عمجأف « مكدعب نم هيلع عمجي ءيش ىلع اوعمجأف ةيلهاجلاب دهع ثيدح سانلاو

 « اهاوس ام نوعفريو اهنوذخأيف ضبق ىتح ايب يبنلا اهيلع ربك ةزانج رخآ اورظني نأ اإ دمحم

 . اعبرأ ةا هللا لوسر اهيلع ربك ةزانج رخآ اودجوف اورظنف

 ةالص رخآ نأ ةا يبنلا نع حصو « - هنع هللا يضر - رمعو ميهاربإ نيب عاطقنا هيف : تلق

 ثراحلا نب مامه نع لاطب نبا ركذو . يفوت ىتح اهيلع تبثو « اعبرأ ربك يشاجنلا ىلع اهالص
 مهيلع نوربكي اوناك مهنإف « ردب لهأ الإ عبرألا ىلع سانلا عمج - هنع هللا يضر - رمع نأ

 . اعبسو اتسو اسمح

 « همأ ىلع اعبرأ ربك تباث نب ديزو اًعبرأ يلعو اًعبرأ رمع ربك : « ىلحملا » يف مزح نبا لاقو

 نباو بزاع نب ءاربلا اذكو « اعبرأ ربك مقرأ نب ديزو « هتنبا ىلع اًعبرأ ربك ىفوأ يبأ نب هللا دبعو

 -هنع هللا يضر - قيدصلا ركب ابأ نأ حصو .- مهنع هللا يضر- رماع نب ةبقعو ةريره وبأو رمع
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 رظتنيو « انيور امل خوسنم هنأل -هللا همحر- رفزل اًئالخ « متؤملا هعباتي مل اًتسمخ مامإلا ربك ولو
 ‹ ةياور يف مامإلا ةميلست

 ىلع نسحلا ىلصو « اًعبرأ ربكف رمع ىلع بيهص ىلصو « اعبرأ ربكف ةي يبنلا ىلع ىلص
 . اًعبرأ ربکف بابخ ىلع - هنع هللا يضر - نامثع یلصو « اعبر ربكف يلع

 دمحأ لاق : رفز لوقي :ش ( - هللا همحر - رفزل اًفالخ متؤملا هعباتي مل اًسمخ مامإلا ربك ولو) :م

 : « ةياهنلا  يفو . هعباتي : فسوي وبأ لاق « ىبتجملا » يفو « ةعيشلاو ةيرهاظلاو ىليل يبأ نباو

 هعباتي اًسمح ربك اذإ : لاقف لوق يعفاشلا نعدمحأ ىكحو . فسوي يبأ نع ةياور وهو
 « لطبت اهنأ دجو هباحصأ دنعو « رهظألا يف يعفاشلا دنعو « اندنع ةالصلا اهب لطبت الو «مومأملا

 . كلذك دمحأ باحصأ نعو

 عبتي ال كلام نع مساقلا نبا ىورو « هتالص تحص ةسماخ مامإلا داز ول « ةريخذلا » يفو

 وهو « طيحملا» يفو . راتخملا وهو « مامإلا ميلست رظتنيو « ةعيشلا راعش نماهنأل ءاهيف

 كلامو يروثلا لوق وهو « هرظتني الو ملسي - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع ةياور يفو . حصألا

 هيف دهتجم هنأ هعم نمو رفز لوق هجو « همالسب نوملسي : مساقلا نبا لاق « ةريخذلا » يفو

 . ديعلا تاريبکت یف امک ېدتقملا هعباتيف انلق امک

 نأل يأ :ش ( خوسنم هنال) :م : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ ام هباحصأو ةفينح يبأ لوق هجوو

 نأ تبث : انلق : لمكألا لاقو . خوسنملا يف ةعباتم الو « خوسنم تاريبكت عبرأ ىلع دئازلا

 . مهعامجإب اخوسنم كلذ راصف « اهالص ةالص رخآ ىلإ اوعجرف « اورواشت ةباحصلا

 عبرأ نم رثكأ اوربك مهنأ « نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع انركذ دق انأل « رظن هيف : تلق

 . ؟ يبنلا دعب خسنلا نوكي فيكو ؟ اًعامجإ نوكي فيكف < الب يبنلا دعب

 يف ءادتقالا زجي ملامك « عبرألا ىلع دئازلا ريبكتلا يف ءادتقالا زجي مل : يزارتألا لاقو

 يف عبرألا ىلع مامإلا داز اذإ : تلق . ةباحصلا ليواقأ نع اجراخ مامإلا داز اذإ ديعلا تاريبكت

 نعانركذ دقو « ةباحصلا لعف نع زواجي ملام يدتقملا هعباتي نأ يبني همالك ىلعف « ةزانجلا

 . ب يبنلا دعب عبرأ نم رثكأ اوربك مهن مهنم ةعامج
 راشأ :ش ( ةياور يف مامإلا ةميلست رظتنيو) :م اعبرأ ربك ةي هنأل هلوق وهو :ش ( انيور ال) :م

 ال ينعي « مامإلا ميلست رظتني : لاقف « عنصياذام ةدايزلا يف يدتقملا هعباتي مل اذإ هنآ ىلإ اذهب

 . هيف ةعباتملا بجو اميف هعباتم ريصيل هعم ملسيف مامإلا ميلست رظتني هنكلو « ةدايزلا يف هعباتي

 راظتنالا يف «ةيلحلا» يفو <« ةياور يف كلام لاق هبو . ىوتفلا هيلعو « تاعقاولا» يفو
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 ءاعدلا ةنس ةالصلاب مث ءانثلاب ةيادبلاو « تيملل رافغتسا تاوعدلاب نايتإلاو « راتخملا وهو

 . ناهجو

 يدانملا نم عمسي ناك اذإ امأ « مامإلا نم عمسي ناك اذإ هعباتي مل « يسوديزلا ةضور » يفو

 راتخملا وهو « ةدايزلا يف مامإلا ميلست راظتنا يأ :ش ( راتخملا وهو) :م ديعلا تاريبكت يف امك ربكي

 . ةفلاخملل اًقيقحت رظتني ال - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع ةياور يف

 ىلإ اذهب راشأ :ش ( ءاعدلا ةنس ةالصلاب مث ءانثلاب ةيادبلاو تيملل رافغتسا تاوعدلاب نايتإلاو) :م

 رافغتسا كلذ نم دوصقملا نأ وهو « ةثلاثلا ةريبكتلا دعب تيملل تاوعدلا نايتإ نم دوصقملا نايب

 اذه ىلاعت هللا بيجتسي ىتح اهب لمعي ةنس هل ءاعدلا اذه نكلو « هل ةرفغملا بلط يأ « تيملل

 يتأي مث « ةيناثلا ةريبكتلا دعب الب يبنلا ىلع ةالصلاب مث ءانثلاب الوأ ادبي نأ وهو « هنم ءاعدلا

 ىلع ىلصيلو هللا دمحيلف وعدي نأ مكدحأ دارأ اذإ :١ هيي هلرقل كلذو « ةثلاثلا ةريبكتلادعب ءاعدلاب

 . ايش هلاح نم نيبي ملو « ةياردلا» بحاص هركذ اذك «وعدي مث يبنلا

 : لاق ديبع نب ةلاضف ثيدح نم ىئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور « ثيدحلا اذه : تلق

 : اک هللا لوسر لاقف ةي يبنلا ىلع لصي ملو هللا دمحي مل وعدي ًالجر اإ هللا لوسر عمس
 ىلع يلصي مث هيلع ءانثلاو هللا ديمحتتب أدبيلف مكدحأ ىلص اذإ» : هل لاقف هاعد مث اذه لجع»

 هحيحص ) يف نابح نبا هاورو « حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق «ءاش اجب دعب وعدي مث يبنلا

 .ةالصلا يف دهشتلاب كلذ ربتعاو ““ كردتسملا » يف مكاحلاو «

 ءاعدلاو ةَ يبنلا ىلع ةالصلاو ءانثلاو دمحلا نم ءيشب رهجي الو « سينجتلا ١ يفو

 . ىلوأ ءافخإلا هيف ركذلاو « اهلك ركذ لاعفألا هذه نأل «تيملل

 ركذ ثلاثلا عمسيو ‹ لوألا فصلا ركذ يناثلا فصلا عمسي نإ ةنسلا نأ خياشملا ضعب لاقو

 يغبنيو « رارسإلا لك نورسي الو « رهجلا لك نورهجي ال مهنأ فسوي يبأ نعو . يناثلا فصلا

 . كلذ نيب نوكي نأ

 ‹ ايي يبنلا ىلع ةالصلا يف الو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نم ركذ امم سيلو : يخركلا لاقو

 هللا دبع ىور ال كلذو « هيلع رسيتو هرضح ام كلذ نم أرقي تقوم ءىش تيملل ءاعدلا ىف الو

 الو ًالوق ةزانجلا ةالص يف ةي هللا لوسر انل تقو ام : لاق - هنع هللا ىضر - دوعسم نبا

 ٠ . تقش ام مالكلا بيطأ نم رتخاو « مامإلا ربك ام ربك ءةءارق

 . بيرق نع ىضم اميف هيف مالكلا انطسب دقو

 يف يقهيبلاو )١/ ۲٠١( مكاحلاو (۱۸/1) دمحأو « [۳۷۲۹]يذمرتلاو < [۱۲۱۷]يئاسلا هاور : حيحص (۱)

 . اعوفرم ... ديبع نب ةلاضف نع يبثجا يلع يبأ نع ىناه يبأ نع حيرش نب ةويح نع )١/ ٠٤١( نتسلا
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 عفاش انل هلعجاو ًرخذو ارجأ انل هلعجاو اًطرف هلعجا مهللا لوقي نكلو « يبصلل رفغتسي الو

 هروضح دعب ىرخأ مامإلا ربكي ىتح يتآلا ربكي ال نيتريبكت وأ ةريبكت مامإلا ربك ولو . اًعفشمو

 نأل رضحي نيح ربكي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع

 «ةعكر ماقم ةمئاق ةريبكت لك نأ امهلو . هب يتأي قوبسملاو حاتتفالل ىلوألا

 انل هلعجاو ارخذو ارجأ انل هلعجاو « اًطرف انل هلعجا مهللا : لوقي نكلو « يبصلل رفغتسي الو) :م

 . رافغتسالا ىلإ ةجاح الف هل بنذ الو < هنع ملقلا عوفرم يبصلا نأل :ش ( اعفشمو اعفاش

 اذك « انيف هعفشو ارخذو اًطرف هلعجا مهللا : لوقي اًيبص تيم ا ناك اذإ : « عئادبلا» يفو

 اًنونجم وأ اًيبص تيملا ناك اذإ « طيحملا » يفو . يب يبنلا نع يورم وهو « ةفينح يبأ نع يور
 . اًعفشمو اًعفاش انل هلعجا مهللا ء ارخذ انل هلعجا مهللا « اًطرف انل هلعجا مهللا : لوقي

 هب مظعأو امهنيزاوم هب لقث مهللا لوقي : ليقو . نينمؤمللو هيدلاول وعديو  ديفملا» يفو
 « هراد نم اريخ اراد هلدبأو « نينمؤملا حلاصب هقحلأو « ميهاربإ ةلافك يف هلعجا مهللا  امهروجأ

 . نايإلاب انقبس نمو انطرفو انفلسل رفغا مهللا « هلهأ نم اريخ ًالهأو

 « ءاملا بلط يف مدقتملا طرافلاو طرفلا : يعمصألا لاق < ءارلاو ءافلا حتفب « اًطرف » هلوق

 يأ « ضوجلا ىلع مكطرف ان » : مالسلا هيلع هلوق هنمو « ةرخآلا رم يف مدقتملاانه اه دارم او

 . هل عفش نم اًعفاش :هلوق .ارخدم ايقاب ريخ يأ « ةمجحعملا لاذلا مضب ًرخذ : هلوق . مکمدقتم
 . ةعافشلا لوبقم يأ ‹ ةحوتفملا ءافلا ديدشتب اعفشم : هلوق

 ةريبكت يأ :ش ( ىرخأ مامإلا ربكي ىتح يتآلا ربكي ال نيتريبكت وأ ةريبكت مامإلا ربك ولو) :م
 مامإلا ربك اذإ مث :ش ( دمحمو ةفينح يبأ دنع) :م يناثلا روضح يأ :ش ( هروضح دعب) :م یرخآ

 كردأ ءاوس « مكحلااذهو . ةزانجلا عفرت نأ لبق هتاف ام يتآلا اذه ربك مامإلا غرف اذإف « هعم ربكي

 يروثلاو ديزي نب ثراحلا لوق وهو : رذنملا نبا لاق . ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةريبكتلا دعب مامإلا

 . ةياور يف دمحأو قاحسإو كلامو

 :ش ( حاتتفالل) :م ىلوألا ةريبكتلا يأ :ش ( ىلوألا نأل « رضحي نيح ربكي : فسوي وب لاقو) م

 الب حاتتفالا ريبكتب يأ :ش ( هب يتأي قوہسملاو) :م تاولصلا رئاس يف امك < ةالصلا حاتتفا يأ

 . ركي هنأ دمحأ نعو « ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاق هلوقبو « ةزانجل ا ةالص ريغ يف امك «راظتنا

 نم :ش ( ةريبكت لك نأ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبالو يأ :ش ( امهلو) :م

 عم عرشي نأ لبق تئافلا يضقي نأ قوبسملل زوجي الف :ش ( ةعكر ماقم ةمئاق) :م عبرألا تاريبكتلا

 امك « هتالص زوجت ال اهنم ةدحاو كرت ول هنأ ةعكر ماقم ةمئاق ةريبكت لك نأ ىلع ليلدلاو « مامإلا

 عفرت ملام مالسلا دعب اهيضقي امهدنع نإ مث « رهظلا عبرأك عبرأ ليقاذهلو « ةعكر كرت ول

۳ 



 ال مامإلا عم ربكي ملف مامإلا عم ارضاح ناك ولو ‹ خوسنم وه ذإ هتاف اب ءىدتبي ال قوبسملاو

 ردصلا ءاذحب ةآرملا وأ لجرلا ىلع يلصي يذلا موقيو « كردملا ةلزنمب هنأل؛ قافتالاب ةيناثلا رظتني

 يبأ نعو . هناميإل ةعافشلا ىلإ ةراشإ هدنع مايقلا نوكيف « نامبإلا رون هيفو ‹ بلقلا عضوم هنأل

 اهطسو ءاذحب ةرملا نمو « هسأر ءاذحب لجرلا نم موقي هنأ -هللا همحر- ةفينح

 نإ : دمحم نعو <« ةياورلا رهاظ يف ربكي فاتكألا ىلع عضوت ملو يديألاب تعفر ولو ءةزانجلا

 ىتح عطقيال : ليقو « ربكيال برقأ فاتكألا ىلإ تناك نإو « ربكي برقأ ضرألا ىلإ تناك

 . دعابتي

 يف ءاعد ريغباعم تاريبكتلا حيجرت ىلإ يعفاشلا راشأ دقو « نالوق يعفاشلا دنعو

 يروثلاو نيريس نباو يرهزلاو يعخنلاو ءاطعو بيسملا نبا لاق : « فارشألا » يفو . «يطيوبلا»

 نأ لبق اعباتتم هتافام يضقي قوبسملا : ىعفاشلاو قاحسإو « ةياور ىف دمحأو كلامو ةداتقو

 لاقو « لوقأ هبو : رذنلا نبا لاق « انباحصأ لوقك فرصناو ملس تعفترا اذإف « ةزانجلا عفترت

 يعازوألاو ينايتخسلاو يرصبلا نسحلا لاق هبو « ريبكتلا نم هتاف ام يضقيال : رمع نبا

 . ةالصلا هتتافو « هعم لحخدي مل ملسي ملو اعبرأ مامإلا ربكو ءاج ولو «دمحأو

 عفر فاخ نإ اعم تاريبكتلاب يتأيو هعم لحد - هللا امهمحر - يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو

 راص ءاوس « اًضيأ ةحتافلا أرقي : يعفاشلا دنعو . ىوتفلا هيلعو : « طيحملا» يفو . ةزانجل ا

 . ةزانجلا تعفر نإو ةعورشملا ةفصلاب ةالصلا مآ هنأ هبهذم رهاظو « لقأ وأ عبرأب اًقوبسم

 قوبسملاو فسوي يبأ لوق نع باوج اذه :ش ( خوسنم وه ذإ هتاف امم ئدتبي ال قوبسملاو) :م

 هب ًادتبا اذإ هنأل « مامإلا عم كاردإلا نم هتاف ام الوأ ئدتبي نأ هل سيل قوبسملا نأ هريرقتو « هب يتأي

 مث « مالسإلا ردص يف كلذ ناك خوسنم هنأو « مامإلا عم هكردأ ام ءادأ لبق هتاف ام ءاضق يف عقي

 . خوسنم هتاف اجب ءادتبالا نأ ينعي « ليلعتلل وه ذإ : هلوق يفذإ ةملكو « خسن

 مامإلا عم ارضاح) :م ىلوألا ةريبكتلا هتتاف دقو ةالصلا ديري يذلا لجرلا يأ :ش ( ناك ولو) :م

 هنأل) :م ةثالثلا ةمئألا نيب :ش ( قافتالاب) :م ةيناثلا ةريبكتلا يأ :ش ( ةيناثلا رظتنب ال مامإلا عم ربكي ملف

 وأ لجرلا ىلع يلصي يذلا موقيو) :م قرافملا نع زجعلا ةرورض ةريبكتلا كلتل :ش ( كردملا ةلزنمب

 هيفو بلقلا عضوم) :م ردصلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م ةأرملا ردص ءاذحب يأ :ش ( ردصلا ءاذحب ةأرملا

 :م «.(۲۲ ةيآلا : ةلداجملا ) 4 نامبإلا مهبولق يف بتك كئلوأ :  ىلاعت هللا لاق :ش ( ناميإلا رون

 عفشي نأ ىلإ ةراشإ ينعي :ش ( هنامبإل ةعافشلا ىلإ ةراشإ) :م ردصلا دنع يأ :ش ( هدنع مايقلا نوكيف)

 عماوج » يف لاق . ردصلا ءاذحب تيملا نم مامإلا فقاوم نسحأو :« طوسبملا» يف لاقو . هنايبإل

 . يواحطلا هراتخاو « راتخملا وه : « هقفلا

 :ش ( اهطسو ءاذحب ةأرملا نمو هسأر ءاذحب لجرلا يف موقب هنآ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو) :م

:1 



 س
 يبأ نع نسحلا ىورو « عئادبلا » يفو . - هللا همحر - يعخنلا لوق وهو « ىليل يبأ نبا لاق هبو
 يفو « ةأرملا سأر دنعو لجرلا طسو ءاذحب موقي هنآ ةالصلا باتك يف - هللا همحر < ةمينح

 . هالجرو هنطب هتحتو « هسأرو هيدي هقوف نإف « طسولا وه ردصلا « طوسبملا»

 نيب ام ينعي « ءيشلا لخادل مهبم مسا هنأل نيسلا نوكسب طسولا : « ةياهنلا » بحاص لاق
 لاقو . ىقانغسلا وهو ةياهنلا بحاص نع لمكألا لقن اذكه « دارب سيلو ٠ ءيشلا يفرط
 هنأل « ةمالعلا يخيش خيش طخب اًبرعم ناك اذكه نيسلا نوكسب اهطبضو: ( ةياردلا » بحاص
 طسولا ثيدحلا يف طسولاب دارملاو « هيفرط نيب امل مسا كرححملاو . ءيشلا لخادل مسا نوكسلاب
 عم نطبلا هتحتو « نيديلا عم سأرلا هقوف نإف « ردصلا وه يونعملا طسولاو ٠ يوغللا ال يونعلا
 . ىرتامك ةلداع ةمسق هذهو . نيلجرلا

 تیلص : لاق « بدنج نب ةرمس ثيدح نم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور ام ثيدحلاب دارأو
 طبض هنإف يزارتألا امأو . اهطسو ةالصلل اهيلع ماقف اهسافن يف تتام ةأرما ىلع ةَ يبنلا ءارو
 ءهطخب هفيناصت يف ظافلألا طبض هتداع نمو « ةديدع عضاوم يف نيسلا كيرحتب طسولا هطخب
 . هيف طاتحی وهو

 ريغ ءازجألا قرفتم ناك اميف لاقي « نوكسلاب طسولا نأل « هجو نم هعم باوصلا : تلق
 « حتفلاب وهف « سأرلاو رادلاك ءازجألا لصتم ناك اذإف « كلذ ريغو باودلاو سانلاك لصتم
 ىلعو « ناهجولا هيف زوجي اذه ىلعف « ءازجألا عفريامهنم لك : لاقيو « حتفلاب انه اذه ىلعف
 . ناقيرفلا باوصلا

 هطبض اذكو « روكذملا ثيدحلا يف نيسلا نوكس هريغو ىيحي يبآ نع ضايع يضاقلا لقنو
 .اهحتف مهضعب نع ركذو « نيهجولا رانيد نبا زاجأو . يئابجلا

 موقي نأ هريغو لصألا يف انباحصأ نع تاياورلا نم روهشملا : «ديفملا»و « ةفحتلا» ييفو
 ىلإ ةأرلا يف نوكي هنأ الإ امهنم طسولا ءاذحب نسحلا نعو « ردصلا ءاذحب ةأرملاو لجرلا نم
 . لجرلا نم سأرلا ءاذحبو « ةأرملا نم طسولا ءاذحب موقي هنأ فسوي يبأ نعو « برقأ اهسأر
 يفو . « طيحملا » يف هركذ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو « ٠ ديفملا » يف هركد
 ةأرملا نمو « هطسو دنع لجرلا يف موقي : كلام لاقو « اهردص ءاذحب اهنم موقي ةياورلا رهاظ

 نيمرحلا مامإ هراتحلاو « هردص دنع مامإلا موقي ةيعفاشلا نم يربطلا يلع وبأ لاقو
 لاق : يدرواملا لاقو « انتمئأ رايتخا وهو : ينالديصلا لاق « يسخرسلا هب عطقو «يلازخلاو
 سيل اولاقو هسأر دنع نويدادغبلا لاقو . يروثلا لوق وهو « هردص دنع موقي نويرصبلا انباحصأ

o 



 يضاقلاو « يواحلا» بحاصو «ريرحتلا»و «عومجملا» يف يلماحملا هلاق نمو « صن كلذ يف

 ةالص يف مامإلا موقي نأ ةنسلا نأ يف بهذملا فلتخي ال « ينغملا » يفو . نيمرحلا مامإو نيسح

 . ةفينح يبأ لوقك دمحأ نع برح ىورو « ةأرملا ةزيجع دنعو لجرلا ردص دنع ةزانجل ا

 لاق يأ :ش ( ةنسلا وه لاقو) :م اهطسو ءاذحب ةأرملا نم ماق يأ :ش ( كلذك لعف اًسنأ نأل) :م

 نباو يذمرتلاو دواد وب هجرخأ ثيدحلا اذهو . ةنسلا وهو اهطسو ءاذحب ةأرملا نم مايقلا :سنأ

 ةزانج : اولاق « ريثك سان اهعم ةزانج ترمف دبرملا ةكس يف تنك : لاق بلاغ يبأ عفان نع ةجام

 سمشلا نم هيقت ةقرخ هسأر ىلع قيقر ءاسك هيلع لجرب انأ اذإف « اهتعبتف ريمع نب هللا دبع

 ىلصف سنأ ماق ةزانجلا تعضو املف : لاق « كلام نب سنأ اذه :اولاقف ؟ ناقهدلا اذه نم : تلقف

 عرسي ملو لطي مل تاريبكت عبرأ ربكف هسأر دنع ماقف « ءيش هنيبو ينيب لوحي ال هفلخ انأو اهيلع

 دنع ماقف « رضخأ شعن اهيلعو اهوبرقف ةيراصنألا ةأرملا ةزمح ابأ اي : اولاقف « دعقي بهذ مث

 اذكه ةزمح ابأ اي : دايز نب ءالعلا لاقف سلج مث لجرلا ىلع هتالص وحن اهيلع ىلصف اهتزيجع

 ‹« لجرلا سأر دنع موقيو اًعبرأ اهيلع ربكي كتالصك ةزانجلا ىلع يلصي ةي هللا لوسر ناك

 يف - هنع هللا يضر - سن عينص نع تلأسف : بلاغ وبأ لاق نأ ىلإ « معن :لاق ؟ ةأرملا ةزيجعو

 مامإلا موقي ناكف « شوعنلا نكت مل هنأل ناك اغنإ هنأ ينوثدحف « اهتزيجع دنع ةأرملا ىلع همايق

 .  دواد يبأ ظفل اذه « موقلا نم اهرتسي اهتزيجع لايح

 لايح ماقف لجر ةزانج ىلع كلام نب سنأ عم تيلص : لاق بلاغ يبأ نع يذمرتلا ظفلو

 طسو لايح ماقف « اهيلع لص ةزمح ابأ اي : لاقف « شيرق نم ةأرما ةزانجب اوءاج مث « هسأر

 ءالعلا لاقف « ريرسلا طسو لايح ماقف « اهيلع لص <« ةزمح ابأ اي : دايز نب ءالعلا لاقف ء ريرسلا

 كماقم لجرلا نمو اهنم كماقم ةزانحجلا ىلع ةي هللا لوسر تيأر اذكه « ةزمح ابأ اي : دايز نبا

 .اوظفحا : لاق غرف املف « معن : لاق « هنم

 لايح ماقف « لجر ىلع ىلص كلام نب سنأ تيأر : لاق بلاغ يبأ نع ةجام نبا ظفلو

 لاقف « ريرسلا طسو لايح ماقف « اهيلع لص ةزمح ابأ اي : اولاقف « ىرخأ ةزانجب ءيجف هسأر

 ماقو لجرلا نم كماقم ةزانجلا يف ماق ايب هللا لوسر تيأر اذكه ةزمح ابأ اي : دايز نب ءالعلا

 ء اوظفحا : اولاقف « دايز نب ءالعلا انيلع لبقأف « ماقف « معن : لاق « ةأرملا نم كماقم ةأرملا نم

 همسا بلاغ وبأو « مهديناسم » يف يلصوملا ىلعي وبأو هيوهار نب قاحسإو دمحأ هاور ظفللا اذهو

 : متاح وبآ لاقو « حلاص : نيعم نب ىيحب لاق « يرصبلا طايخلا يلهابلا عفار : ليقو « عفان

 . خيش

 ]۱٤۹٤[. ةجام نباو ]٠٠١٤[ ٠ يذمرتلاو ]۳٠۹١[ دواد يبأ  ينابلألا هححص : حيحص (1)

 ۲۲١



 مهأزجأ اًنابكر ةزانج ىلع اولص نإف مهنيبو اهنيب لاحف « ةشوعنم نكت مل اهتزانج نأ هلیوأت انلق
 الف ‹ ةيرحتلا دوجول هجو نم ةالص اهنأل ‹ مهئزجت ال“ يباجيبسألا» يفو « ءاعد اهنأل سايقلا يف

 هکرت زوجي
 س

 يف سبحي يذلا عضوملا وهو ةدحوملا ءابلا حتفو ءارلا نوكسو ميملا رسكب « دبرملا» :هلوق
 رمتلا هيف لعجي يذلا عضوملا اًضيأ دبرملاو « ةرصبلاو ةنيدملا دبرم يمس هبو « منغلاو لبإلا

 رودلا فافطصال < ةكسلا ةقزألل : ليق اهنمو ‹ لخنلا نم ةفطصلملا ةقيرطلا ةكسلاو «فشنيل
 مدقمو ةيرقلا سيئر اهحتفو لادلا رسكب ناقهدلاو ٠ يقي ىقو نم هظفحت يأ“ هيقت » هلوق . اهیف

 . سنأ ةينك ةزمح وبأو «ةدئاز ليقو « ةيلصأ هنونو « برعم وهو « ةعارزلا باحصأو ةساسلا

 تناك اهلعل : يوونلا لاق « شيرق نم ةأرما »يذمرتلا ةياور يفو « ةيراصنألا ةأرملا » ك هلوق

 نونلا حتفب شعنلا « رضخأ شعن اهيلعو » :هلوق . هسكعو « راصنألا نم فلحل ابو شيرق نم
 ىطغتو « ريرسلا ىلع عضوت ةفحملا لثم وهو « ةمجحم نيش هرخآ يفو « ةلمهملا نيعلا نوكسو

 . ريرسلا ىلغ ةبقلاك يهو « سانلا نيعأ نع اهرتسي بوثب
 ‹ حيحص ريغ ليوأتلا اذه : :ش ( مهنيبو اهنيب لاحف « ةشوعنم نكت مل اهتزانج نآ هلیوأت : انلق) :م

 . ةشوعنم نكت مل اهتزانج نأ لاقي فيكف < رضخأ شعن اهيلعو اهوبرقف دواد يبأ ةياور يف نأل

 . شعنلا اهيف ركذي مل اهنإف « يذمرتلا ةياور ىلع دمتعا دق نوكي يدرواملا : تلق نإف

 يوارلا نأ لمتحيف بلاغ وبأ وه سنأ نع يوارلاو « ةدحاو ةيضق يف دحاو ثيدحلا : تلق

 سنأ اهيلع ىلص يتلا ةأرملا نإ : لاقي نأ نكي نكلو « شعنلا ركذ نع هيف رصتقا دق بلاغ يبأ نع
 الك هللا لوسر نهيلع ىلص يتاللا ءاسنلا نوكي نأ كلذ نم مزلي الو ةشوعنم اهتزانج تناك

 يبلع ىلص يتلا أرلا نيب يأ منيو اهني لاح وا ليوأتلا حصيف ف ۽ تاشوعنم نهزئاتج

 ےب تیرا دخت ام لر نأ سینا یکم دقو ۲ شرا نک مل هنا لاقی یک : تلق

 . كلذب رمأ هنإف « ايب هللا لوسر

 «مايقلا اهيف طرتشي الو :ش ( ءاعد اهنأل سايقلا يف مهأزجأ اًتابكر ةزانج ىلع اولص نإف) :م

 :م ةيكلا لا ضعب لاق هبو « ثدحب تسيل اهيف ةهقهقلاو « ةءارق الو دوجسو عوكر الب زوجت اذهلف

 كرت يأ :ش (هكرت زوجي الف « ةيرحتلا دوجول هجو نم ةالص هنأل ‹ مهئزجي ال ؛يباجيبسألا» يفو )
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 هلاطبإ كلميف « يلولا قح مدقتلا نأل « ةزانجلا ةالص يف نذإلاب سأب الو « اًطايتحا رذع ريغ نم

 اوضقيل اًضعب مهضعب ملعي نأ وهو مالعإلا يأ ناذآلاب سأب ال خسنلا ضعب يفو . هريغ ميدقتب

 ‹ هقح

 بهشأو دمحاو ‹ يعفاشلا لاق هبو « طايتحالا لجأل يأ :ش ( اطاينحا رذع ريغ نم ) :م مايقلا

 ةريبكتلا ةيرحتلاب دارأو « اًقالخ هيف ملعأ ال :-هنع هللا يضر- ةمادق نبا لاقو « نورخآو

 ةلازإو ةروحلا رتسو ةراهطلاو ةلبقلا لابقتسا اهيف طرتشي كلذكو « اهيف نكر اهنإف « ىلوألا

 . ةساجنلا

نسحأ اذإ ةمامإلاب هريغل يلولا نذإب سأب ال يأ :ش ( ةزانمل ا ةالص يف نذإلاب ساب الو ) :م
 هنظ 

 نأل يأ :ش (يلولا قح مدقتلا نأل ) :م هل ىجرأ ةعافشو باوثو ريخ هب نم هيدقت يف صخش

 لاطبإ يلولا كلي يأ :ش ( هلاطبإ كلميف ) :م يلولا تح تيملا ىلع ةالصلا يف ريغلا ىلع مدقتلا

 دعبألل برقألا نذأي نأ هب دارأ ليقو « هيلع ةالصلا يف :ش ( هريغ ميدقتب ) :م هريغب هكرت يأ « هقح

 . هيلع ةالصلا يف مدقي نأ

 نأ مهل يبني ال هنإف تيم ا نفد لبق فارصنالا يف نيلصملل تيما ءايلوأ نذإ هب دارأ ليقو

 لبق تيملا يلو : نيريمأب اسيلو «ناريمأ- : لاق- مالسلا هيلع - هنأل مهنذإب الإ هنفد لبق اوفرصني

 . بكرلا يف نوكت ةأرملاو « نفدلا

 ‹ طاريق هلف اهيلع ىلصي ىتح ةزانجلا دهش نم» : ي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نعو

 «نيميظعلا نيلبجلا لثم : لاق ؟ ناطاريقلا امو : ليق « ناطاريق هل ناک نفدت یتح اهدهش نمو

 . دحأ لثم طاريقلا ىوريو « دحللا يف عضوت ىتح» ملسم يفو . هيلع قفتم

 نأ وهو « مالعإلا يأ « ناذالاب سأبال ) :م ريغصلا عماجلا خسن يأ :ش ( خسنلا ضعب يفو ) :م

 يبا نع يور ال « تيم ا قح اودؤيل يأ :ش ( هقح اوضقيل اضعب مهضعب ) :م سانلا :ش ( ملعي

 «مالسلادر : سمخ ملسملا ىلع ملسملا قح» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق هنأ ةريره

 . ملسمو يراخبلا هجرخأ « سطاعلا تيمشتو « ةوعدلا ةباجإو «زئانجلا عابتاو « ضيرملا ةدايعو

 ال هنأ حصألاو < ةيلهاجلا نع ةنس هنأل قاوسألا يف ءادنلا خياشملا ضعب هركو «طيحملا» يفو

 (هقفلا عماوج»و «عئادبلا» يفو . هل نيرفغتسملاو هيلع نيلصملا نم ةعامحل ا ريثكت هيف نأل « هب سأب

 يف ءادنلا نيرخأتلا ضعب نسحتسا دقو «ناخ يضاق» يفو « قاوسألاو لاحم ا يف ءادنلا هركي

 يفو . حصأ لوألاو « كلذ مهضعب ركذ « اهيلع ةالصلا يف سانلا بيغرت ىلإ ةزانجلل قاوسألا

 الإ اهب نذؤي نأ يغبني ال هنأ ةفينح يبأ نع يخركلا ركذو «كلذ خلب خياشم ضعب ركذ 'ةريخذلا»

 . صاخل ا ءادنلاك « اًسأب هب اوري مل يراخب خياشم نم ريثكو ءاهناريجو اهلهأ
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 يف ةزانج ىلع ىلص نم - مالسلا هيلع - يبنلا لوقل ةعامج دجسم يف تيم ىلع ىلصي الو

 هبو ءاهلجأل ينب يذلا دجسملا نع هب زرتحا :ش ( ةعامج دجسم يف تيم ىلع یلصي الو ) :م

 فخي ملاذإ اهب سأب ال : روث وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاقو « بئذ يب نباو كلام لاق
 يضر ةشئاع ترمأ يفوت ال - هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس نأ يور ام اوجتحاو « هثيولت
 :اهلوح نم ضعبل تلاق مث ب يبنلا جاوزأ اهيلع ىلص ىتح دجسملا هتزانج لاخدإب اهنع هللا
 ىلع ايب هللا لوسر ىلص ام عرسأ ام: تلاقف ‹ معناهل ليقف ؟ انلعف ام انيلع سانلا باع له
 . ملسم هاور « دجسملا يف الإ ءاضيبلا نب ليهس ةزانج

 رجأ الف دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم -مالسلا هيلع - يبنلا لوقل ) :م هلوقب انليلد ىلإ راشأو
 نع ةمأوتلا ىلوم حلاص نع بئذ يبأ نبا ثيدح نم ةجام نب راو دواد وبأ هاور ثیدحلا اذه :ش (هل

 ‹ «هل ءيش الف دجسملا يف تيم ىلع ىلص نم» : 4 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ
 . «ءيش هل سيلف» ةجام نبا ظفلو « دواد يبأ ظفل اذه

 : ربلا دبع نبا لاقو . “هل رجأ الف »يورو «هل ءىش الف )۰ ظوفحملا :بيطخلا لاقو
 ظفلب هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو ؛ هل ءيش الف» حيحصلاو « شحاف ًأطخ هل رجأ الف» ةياور
 . ( هل ةالص الف)»

 دنسأ مث < ‹ حلاص تارکنم نم هدعو ثيدحلا اذه « لماکلا» يف يدع نبأ ىور : تلق نإف

 « ةقشب سيل هنإف اًعيش هنعاوذخأي ال كلام ىلإو « هنع ىهنيو « هنع يوري ال ناك هنأ ةبعش ىلإ

 زيمتي ملو هرخآب طلتخا «« ءافعضلا »باتك يف نابح نبا لاقو . فعض هيف لاق هنآ يئاسنلا ىلإو

 فلتخم حلاص : يقهيبلا لاقو « ثيدحلا اذه هل ركذ مث « كرتلا قحتساف هيدق نم هثيدح ثيدح
 . هحرجی كلام ناك هتلادع يف

 لاق « هب جاجتحالا حصي ال بةيعض هنأ : :اهدحأ ةبوجأب اذه نع بيجأ : يوونلا لاقو
 . فيعض وهو « ةمأوتلا ىلوم حلاص هب درفت فيعض ثيدح اذه : : لبنح نب دمحأ

 ةجح الف «هيلع ءيش الف» دواد يبأ ننس نم ةعومسملا ةروهشملا خسنلا يف يذلا نأ : یناثلاو

 يأ [۷ : ءارسإللا ] € اهلف متأسأ نإو # : ىلاعت هلوقل ىلع ىنعمب هيف ماللا نأ : ثلاثلاو

 ۰ هوجو نمە هولاق امع باوجلا : تلق . ثيداحألا نيب اعمج « اهيلعف

 نسح ثيدحلا اذه : ميقلا نبا لاقو )٤/ ١١( يقهيبلاو ٠ دمحأ هاورو ]٠١١۷[ ٠ ةجام نبا حيحص (1)

 لبق هب ثدح ام درل ابجوم هطالتخا نوکی الف < ‹ هطالتخإ لیق ميدق هنم هعامسو هنع بئذ يب ىبأ نبا ةياور نم هنإف

 . )° /۱) يدهلا ها » طالتخالا
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 حيحص هنأو « هب هاضر ليلداذهف « هنع تكسو ثيدحلا اذه ىور دواد ابأ نأ : لوألا

 . هدنع

 طلتخا هنأ الإ « ةقث حلاص : لاق ‹ بابلا اذه يف لصيف وه يذلا نيعم نب ىيحي نأ : يناثلا

بئذ يب نبا طالتخالا لبق هنم عمس نمو « ةجح تبث وهف كلذ لبق هنم عمس نمف « هتوم لبق
 ؛ 

 . بئذ يبآ نبا تکسأو ثراحلا نب ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم وه بئذ يبأ نب داو

 . ةصاخ بئذ يبأ نبا هنع هاور ام حلاص نع لبقي نم مهنم : ربلا دبع نبا لاق : ثلاثا

 ةروهشملا خسنلا يف يذلا نأ يوونلا لوق كلذ نم < لماحت هنم ركذام بلاغ نأ : عبارلا

 لوقو <« هل ءيش الف ظوفحملا بيطخلا لوق هدري هنإف « هيلع ءيش الف دواد ىبأ ننس نم ةعومسملاو

 بتک يف كلذ ركذي ملو «هل هجو الف « ينانيغرملا» يغو « هل ةالص الف ؛رارسألا» يفو يجورسلا

 يورو : بيطخلا لاقو « هل ةالص الف» هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ةياور نم هانركذ ام هدري ‹ثيدحلا

 ىلع ىنعجب ماللا لعج مهلماحت نمو . هيف فزاج عضوملا اذه يف هعالطا مدعلف هل رجأ الف »

 دنع الإ هيلإ راصي ال يرورض مهدنع زاجملا نأ اميس الو « كلذ ىلإ عاد الو ليلد ريغ نم مكحتلاب

 ةالص الف» يهو « ةبيش يبأ نبا ةياور اذه همالك دري ام ىوقأو ء انهاه ةرورض الو « ةرورضلا

 . ىنعملا داسفل ىلع ىنعجب ماللا انه اه لوقي نأ هل نكي الف «هل

 ء لوقلا اذه فيكف « باوصلا ليطعت ىلع هنم ةأرج لطاب اذه نابح نبا لوق نأ : سماخلا

 نأ هنم یشاحو « هب يضر هنآو « هدنع هنسح ىلع لدی هنأ رمألا لقأف « تکسو دواد وبأ هاور دقو

 . لطابلاب یضري

 نآ وهو « اًصخلم - هللا همحر - يواحطلا رفعج وبأ مامإلا داقنلا ذبهجلا هلاق ام : سداسلا

 اهنم رخآتملا ملعيل فشكلا ىلإ جاتحي ثيدحلا اذه يف يب هللا لوسر نع تفلتخا ال تاياورلا

 هيلع-هللا لوسر لعف نع رابخإ - -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحف « مدقت امل اًخسان لعجيف

 “هللا لوس ر يهن نع رابخٳ ةريره يبا ثيدحو « ءيش اهنم ذفني مل يتلا ةحابالا لاح يف - -مالسلا

 راكنإو « -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحل احسان راصف « ةحابإلا ىلع مدقت يذلا -مالسلا هيلع

 . كلذ ديؤي امم اهيلع ةباحصلا

 ؟ خسنلا اذه نوكي ليبق يأ نم : تلق نإف

 رحخآلاو ءرظحلل ابجوم نيصنلا دحأ نوكي نأ وهو « خيراتلا ةلالدب خسنلا ليبق نم : تلق

 . ارخأتم نوكيف « اهيلع ئراط رظحلاو « ةحابإلل اًبجوم

 ؟ سكعلاب لعجي ال ان : تلق نإف
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 دجسملا جراخ تيملا ناك اذإ اميفو «دجحسملا ثيولت لمتحي هنألو « تابوتكملا ءادأل ينب هنألو

 ‹ خياشملا فالتخا

 . رهاظاذهو « نيترم خسنلا مزلي الئل : تلق

 . قيفوتلا ىلإ ةجاح الف ضراعت الف « ةافانم نيثيدحلا نيب سيل : تلق نإف

 . ضراعتلا تبثف « اهانركذ يتلا هوجو لاب ةريره يبأ ثيدح ةحص كل رهظ : تلق

 . ةريره يبأ ثيدح جرخي ملو ةشئاع ثيدح جرخأ ملسم : تلق نإف

 « مالك نم ولخي ال ةريره يبأ ثيدح نإف كلذ انملس نئلو « يراخبلا كلذكو- مالسلا هيلع

 اوباع هريغو ينطقرادلا لثم ظافحلا نم ةعامج نأل « مالك نم ولخي ال ةشئاع ثيدح كلذكف
 رضنلا يبأ نع نوشجاملاو كلام هاور امك لسرم هنأ حيحصلا نأل « ادنس هايإ هجيرخت ملسم ىلع
 هيلع -هنأب ةشئاع ثيدح مهضعب لوأ دقو « مصخلا دنع ةجحب سيل لسرملاو « ًالسرم ةشئاع نع
 ىلع ةالصلا ريدقت لك ىلعو ‹ فاكتعالا رذعب ليقو« رطملا رذعب دجسملا يف ىلص امنإ- مالسلا

 . تادابعلا باب ىف اميس ال فالخلا نع جورخلل بجوأ لب « لضفأو ىلوأ دجسملا جراخ ةزانجلا

 « تابوتكملا تاولصلا ةماقإل ىنب دجسملا نألو يأ :ش ( تابوستكملا ءادأل ينب هنألو ) :م

 لعف نألو يأ :ش ( دجسملا ثيولت لمتحي هنألو ) :م لضفأو ىلوأ دجسملا جراخ يف اهريغ نوكيف
 اوبنج -مالسلا هيلع- لاق دقو « هفيظنتب انرمأ دقو « هثيولت لمتحي دجسملا يف ةزانجلا ةالص
 ىلوأ تيملاف دجاسملا نيناجملاو نايبصلا اوبنجي نأ اورمأ اذإف « مكنيناجمو مكنايبص مكدجاسم
 . دجسملا ثيولت هنم نمؤي الف « هل[. . . .1ل هنآل

 هربخو ًأدتبم خياشملا فالتخا هلوق :ش ( خياشملا فالتخا دجسلا جراخ تيملا ناك اذإ اميفو ) :م
 رکذو« دجسملا جراخ يف ينغي « عسوتلا ىلع دجسملا جراخ باصتناو« تيملا ناك اذإ اميف هلوق

 دجسملا يف مامإلاو موقلاو ةزانجلا تناك اذإ نيدلا مجن مامإلا ىواتف نعًالقان ىواتفلا ةمتت يف
 يقابو دجسملا جراح موقلا ضعبو مامإلاو ةزانج لا تناك اذإو ءانباحصأ قافتاب ةهوركم ةالصلاف
 . قافتالاب ةهوركم ريغ ةالصلاف دجسملا يف موقلا

 ‹ هرکی اولاق مهضعب ب ‹ هيف خياشملا فلتخا دقف دجسمل | جراخ اهدحو ةزانجلا تناك نإو

 نأل هركي ال مهضعب لاقو « تابوتكمل ا ءادأل ينب دجسملا نأ ال عاجش وبأ مامإلا ديسلا مهنم

 ء ةبوتكملل عبت عوطتلا نأ لوقن انأل ٠ دجسم ا يف عوطتلا زوجي ال نأ عاجش وبأ مامإلا ديسلا
 يف هيلع ةالصلا : ملكن ا ليعامسإ لاقو . رخآ سنج اهنأل ةزانجلا ةالص فالخب « اهب قحلأف
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 هيلع يلصو لسغو يمس ةدالولا دعب لهتسا نمو

 . ةينملا ةينق» يف هركذ « هيزنت ةهارك يليقعلا ةمئألا فرش لاقو . رحت ةهارك ةهوركم دجسملا

 ءانب ىلع ءاتلا حتفب - لهتسا - :ش ( هيلع يلصو لسغو يمس ةدالولا دعب لهتسا نمو ) :م

 اوعفر اولهتساو ‹ لالهلا اولهأ «برغمل ا» يفف ‹ راصبإلا ال توصلا عفر انهاه دارملا نأل « لعافلا

 دنع ءاكبلاب توصلا عفر دارم او ‹ رصبأ اذإ لوعفمل ا ءانب ىلع لهتساو لهأو هتيؤر دنع مهتارصأ

 وضع كيرحت وأ ءاكب نم هتايح ىلع لدي ام هنم نوكي نأ لالهتسالا « حأضيإلا» يفو « هتدالو

 كلذ لوطي نأ الإ هيلع ىلصي ال : كلام لاقو « دمحأو يعفاشلا لاق هبو « هنيعب فرطي نأو

 . اخراص لهتسي نأ لالهتسالا ةياور يف دمحأو كلام نعو . هتايح ققحتيف

 ةيمستلا ينعي « هلك كلذ هب اولعف تام مث ايح دلو نمو « يخركلا رصتخم حرش» يفو

 الو ثروي الو لسغي ال لهتسي مل اذإ اهريغو «ةفحتلا» يفو « لهتسا اذإ اذكو « ةالصلاو لسغلاو

 . ءايخألا ماكحأ نم رومألا هذه نأل « ىمسي

 نابتسا طقس يف دمحم نعو « هفالخ كحبي ملو « لسغي تيم ا نينجلا نأ يواحطلا ىورو

 ثيدحل هيلع ىلصي طقسلا لهتسا اذإ : يوونلا لاقو « هيلع ىلصي الو طنحيو نفكيو لسغي هقلخ

 نمو «بيرغ وهو« ثروو هيلع يلص طقسلا لهتسااذإ : لاق -مالسلا هيلع- هنأ سابع نبا

 . فيعض هدانسإو يقهيبلاو مكاحلاو يئاسنلاو يذمرتلا هاور . رباج ةياور

 هيلع ىلصي ال ةفينح يبأ نعو « لفطلا ىلع ةالصلا بوجو ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقنو

 ‹ هيلع يلص ىلص نإ هنأ ءاملعلا ضعب نع يردبعلا ىكحو « ةفاك ءاملعلا فلاخو . غلبي ىتح

 يشاملاو ةزانجلا فلخ بكارلا : لاق- مالسلا هيلع -هنأ ةبعش نب ةريغملا نعو « ذاش دودرم وهو

 ثيدح : يذمرتلا لاقو « دمحأو يذمرتلاو يئاسنلا هاور « هيلع ىلصي لفطلاو ءاهنم ءاش ثيح

 . ° ےیحص نسح

 ابذ ثدحي نأ لبق همالسإ بيقع تامو ملسأ اذإ رفاكلاو يبنلاك هيلع ىلصي هل بنذ ال نمو

 مل نإو هيلع ىلصي رمع نبا نعو . تام ىتح غولبلا نيح نم هنونج رمتسا يذلا نونجملاو

 . رهشأ ةعبرأ هل ناك اذإ هيلع ىلصي : دوادو دمحأ لاقو « قاحسإو نيريس نبا لاق هبو « لهتسي

 هلقأ جرخ نإو « هيلع يلص كرحتي وهو دلولا رثكأ جرح اذإ : ةفينح وبأ لاق « طيحملا» يفو

 الو« لهتسي مل وأ لهتسا هيلع ىلصي نأ بحتسي : «ىلحملا» يف مزح نبا لاقو . هيلع ىلصي ال

 يعليزلا هلعأو ]۱٤۸١[ ةجام نباو ‹ ]۱۸۳٤[ يئاسنلاو « ]٠٠١٤۲[ يذمرتلا . ]۳٠۱۸١[ دواد وبا هاور (۱)

۳۲ 



 ميهاربإ هدلو ىلع لصي مل -مالسلا هيلع- هنأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحب لدتساو

 .نالسرم ناثیدح ءاج دقو . ارهش رشع ةينامث نبا وهو

 نع ركب يبأ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ نبا قيرط نم «هننس» يف دواد وبأ جرخأ : تلق

 نبا وهو « -مالسلا هيلع -يبنلا نبا ميهاربإ تام : تلاق ةشئاع نع نمحرلا دبع تنب ةرمع

 يلصوملا ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ اًضيأ هاورو « ةا هللا لوسر هيلع لصي ملف ارهش رشع ةينامث

 . اًضيأ دواد وبأ امهاورف نالسر ملا ناثيدحلا امأو « '«مهديناسم »يف

 يهبلا تعمس : لاق دواد نب لئاو نع ديبع نب دمحم انث يرسلا نب دانه انثدح لاق : لوألا

 . دعاقملا يف ايب هللا لوسر هيلع ىلص يب يبنلا نبا ميهاربإ تام امل : لاق

 نبا بوقعي نع كرابملا نبا مكثدح يناقلاطلا بوقعي نب ديعس ىلع تأرق لاق : يناثلا

 لاقو . ةليل نيعبس نبا وهو « ميهاربإ هنبا ىلع ىلص- مالسلا هيلع- يبنلا نأ ءاطع نع عاقعقلا

 هريغو وه لتعاو « ًالاصتا نسحأ ةشئاع ثيدح ناك نإو « نيرمألا ىلوأ ءاطع لسرم نإ يباطخل ا

 فوسكلا ةالص ةالصلا نع- مالسلا هيلع- يبنلا لقن اهنم ةفيعض للعب هيلع ةالصلا كرت ملس نمم

 ‹ ةداهشلا ةليضفب ءادهشلا ىنغتسا امك ةالصلا نع- مالسلا هيلع- يبنلا ةليضفب ىنغتسا هنأ اهنمو

 هسفنب وه هيلع لصي مل هنأ اهنمو « اًيبن ناکل شاع ول هنأ زاج دقو يبن ىلع یلصي ال هنأ اهنمو

 . هریغ هيلع ىلصو

 هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع ميهاربإ ىلع- مالسلا هيلع- هتالص يف ءاج دق : تلق

 سابع نبا ثيدحف «يردخلا ديعس وبأو كلام نب سنآو بزاع نب ءاربلاو سابع نبا مهو - مهنع

 هيلع- هللا لوسر هيلع ىلص -مالسلا هيلع- يبنلا نبا ميهاربإ تام ام » : لاق ةجام نبادنع

 هلاوخأ تقتعل شاع ولو « ايب اًقيدص ناكل شاع ولو « ةنجلا يف ًاعضرم هل نإ : لاقو ء- مالسلا

 .« يطبق قرتساامو طبقلا

 هنبا ىلع -مالسلا هيلع- هللا لوسر ىلص : لاق « هدنسم » يف دمحأ دنع ءاربلا ثيدحو

 . " رهش رشع ةتس نبا وهو تامو ميهاربإ

 ربكو ميهاربإ هنبا ىلع ىلص- مالسلا هيلع- يبنلا نأ يلصوملا ىلعي يبأ دنع سنأ ثيدحو
 . ° «تاقبطلا »یف دعس نبا هاورو «اًعبرأ

 : لبنح ةياور يف دمحأ نع )١/ ٠٤١( يدهلا يف ميقلا نبا لقنو ]۳٠۸۷[ دواد وبأو ٠ ( ۷ /0دمحأ هاور(۱)

 . ه | قاحسإ نبا هیفو ادج رکنم ثیدح اذه

 . مهتم وهو يفعجلا رباج هيفو ٥۳١١( /۳) قازرلا دبع هاورو (۲۸۳ )٤/ دنسملا يف دمحأ هاور (۲)

 . فيعض وهو يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم هيف : ٣١( /۳) عمجملا يف يمثيهلا لاق ()

۳ 



 هيلع لصب مل لهتسي مل نإو « هيلع يلص دولوملا لهتسا اذإ ايب هلوقل
 هنوکو : يقهيبلا لاقو ‹ يلصوملا ىلعي يبأ ظفلب «هدنسم» يف رازبلا دنع يردخلا ثيدحو

 ةحيحصلا ثيداحألاب هبشأ وه هيلع ىلص

 تابثإلا نأ عم بحتسملا كرت - مالسلا هيلع- هب نظي الو « ةبحتسم هيلع ةالصلا : تلق

 ءابلا حتفب يهبلا هلوق . يفنلا ةياور نم حصأ تابثإلا ةياور : يوونلا لاقو « يفنلا ىلع مدقم

 يف دعي يعبات ريبزلا نب بعصم ىلوم راسي نب هللا دبع همسا ءايلا ديدشتو ءاهلا رسكو ةدحوملا

 . اهريغو قاوسألا نم سانلا دوعق عضاوم يه دعاقملا يف هلوق . نييفوكلا

 اذه يور :ش ( هيلع لصي مل لهتسي مل نإو « هيلع يلص دولوملا لهتسا اذإ - ةَ - هلوقل ) :م

 هاور رباج ثیدحف . - هنع هللا يضر-ةريره يبأو ةبعش نب ةريغملاو سابع نباو يلعو رباج نع

 . يذمرتلا ظفل اذه «لهتسي ىتح ثروي الو ثري الو هيلع ىلصي ال لفطلا»

 ء اًقوقوم مهضعبو « اًعوفرم ريبزلا يبأ نع مهضعب هاورف هيف سانلا برطضا دقو : لاق

 لهتسااذإ» : ىئاسنلا ظفلو . هنع تكسو «كردتسملا » يف مكاحلا هاور هدنسو « حصأ هنأكو

 .  يئاسنلا ظفلك ةجام نبا ظفلو « «ثروو هيلع يلص يبصلا

 - هللا لوسر تعمس : لاق «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ -هنع هللا يضر- يلع ثيدحو

 لقعو هيلع يلص لهتسا اذإف ‹ لهتسي یتح هيلع یلصی ال : طقسلا يف لوقي - مالسلا هيلع

 نبا هجرخآ سابع نبا ثیدحو « لقعي ملو ثروي ملو هيلع لصي مل لهتسی مل نإو « ثروو

 . ثروو هيلع يلص يبصلا لهتسا اذإ- مالسلا هيلع- يبنلا نع هنع اًضيأ يدع

 ىلصي طقسلاو »: لاق - مالسلا هيلع - ىيبنلا نع يذمرتلا هجرخأ ةبعش نب ةريغملا ثيدحو

 نبا دنع ةريره يبأ ثیدحو حیحص نسح ثیدح لاقو «ةمحرلاو ةرفغملاب هيدلاول ىعديو هيلع

 ‹ينطقرادلا هفعضو ٠ مكطارفآ نم مهنإف ‹ مكلافطأ ىلع اولص » : لَم هللا لوسر لاق :لاق ةجام

 كيرحتب طرف عمج طارفإلاو « لهتسا نم ىلع ةريغملا ثيدح يف طقسلاو انهاه لافطألا لمحتو

 وهو كلام نب نمحرلا دبع هيفو طسوألا يف يناربطلاو رازبلا هاور : )١/ ١( عمجملا يف يمشيهلا لاق (1)

 . كورتم

 . )/۳٤۸( كردتسملا يف مكاحلا هاورو ناطقلا نبا هلعأو ]٠١۳١۲[ يذمرتلاو ]٠١١٠۸[ ٠ ةجام نبا هاور (۲)

 . باذک وهو دلاخ نب ورمع هیفو )۱۲۳ )٥/ « لماکلا» يف يدع نبا هاور (۳)

 . ظفحلا ئيس وهو يضاقلا كيرش هيفو )٤/ ٠٤( «لماكلا» يف يدع نبا هاور(٤)

 .دواد يبأل ظفللاو « [٠۸٠۳]دواد وبأ : ينابلألا هححص : حيحص )٥(

 ۳٤



 ةمارك ةقرخ يف جردأ لهتسي مل نمو ىتوملا ةنس هقح يف ققحتيف ةايحلا ةلالد لالهتسالا نألو

 « راتخملا وهو « هجو نم سفن هنأل « ةياورلا رهاظ يف لسغيو « انيور امل هيلع لصب ملو مدآ ينبل

 ‹«لقعي وهو مالسإلاب رقي نأ الإ ‹ امهل عبت هنأل هيلع لصي مل تامو هيوبآ دحأ عم يبص يبس اذإو

 ءةالصلاو لسخلا ىتوملا ةنسو :ش ( ىتوملا ةنس هقح يف ققحتيف ةايحلا ةلالد لالهتسالا نألو ) :م

 ركذي نأ ىلإ هوبأ جاتحي لام هل نوي نأ زوجیو مدآ ينب نم هنأل « هل اًمارکإ يمس لهتسا اذإف
 . ىتوملا ننس نمامهنألف ةالصلاو لسخلا امأو « لاما كلذ ىوعد يف يضاقلا دنع همسا

 ىلع هباصتناو « مدآ ينبل اًماركإ يأ :ش ( مدآ ينبل ةمارك ةقرخ يف جردأ لهتسي مل نمو ) :م
 . دولوملا لهتسا اذإ -مالسلا هيلع- هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيور امل هيلع لصي ملو ) :م ليلعتلا
 . ثيدحلا

 ذخأ هبو « لسغي هيف هنأ دمحمو فسوي يبأ نع ةياور يهو :ش ( ةياورلا رهاظ يف لسغيو) :م

 نم مزلي الو ‹ هب ةدعلا ءاضقناو هب داليتسالا توبث ليلدب :ش ( هجو نم سفن هنأل ) :م يواحطلا

 وهو ةياورلا رهاظ ريغ يأ :ش ( راتخملا وهو ) :م رفاكلا يف امك لسخلا طوقس ةالصلا طوقس
 دنعو « يخركلا ذخأ هبو « ةياورلا رهاظ وهو « هيلع ىلصي الو لسخغي ال دمحم نعو . راتخلا

 نإو « لسغ الب نفدو ةقرخ يف فل رهشأ ةعبرأ هل نكي ملو ةايحلا ةمالع هيف رهظت مل ول يعفاشلا
 الو لسغي ال ثيدحلا يفو « هيلع ىلصيو لسخغي ميدقلا « نالوق هيفف رهشأ ةعبرأ غلب دق ناك

 يفو ‹ نيوبألل يأ :ش ( امهل عبت هنأل ‹ هيلع لصي مل تامف هيوبأ دحأ عم يبص يبس اذإو ) :م

 راد عبتي ال اغإو « هعم يبصلا يبس يذلا هيلع لصي مل تامف هيوبأ دحأل يأ « هل عبت خسنلا ضعب
 . بتارم ىلع ةيعبتلاو « هؤزج دلولا نأل « ىلوأ نيوبألا دحأ ةيعبت نأل مالسإلا

 رادلل اًعبت املسم نوكي هيوبأ دحأ هعم نكي مل نإ رادلا مث « امهدحأ وأ نيوبألا ةيعبت اهاوقأ
 دعب مث رادلا لهأ نيد ىلع لعجي ثيح رادلا يف دجوي طيقل يف امك عابتتسالا يف أريثأت رادلل نأل
 هيلع ىلصي تامف برحلا راد يف لجر مهس يف يبص ةمينغلا يف عضو ول ىتح « ديلا ربتعت رادلا
 . ديلا بحاصل اًعبت املسم لعجيو

 نوكيف اًكرشم توي وأ هيوبأ دحأ ملسي نأ الإ نيكرشملا لافطأ ىلع ىلصي ال : « ينغملا» يفو
 دحأ عم يبساذإ :روث وبأ لاقو « هيلع ىلصي هنإف « هيوبأ دحأ عم ادرفنم ىبسي وأ اًملسم هدلو
 وأ امهدحأ وأ هيوبأ عم يبس اذإ : روث وبأ لاقو «فارشألا» يفو ملسي نأ الإ هيلع ىلصي ال هيوبأ

 . هيلع ىلصي مالسإلا زواجي نأ لبق تام مث هدحو

 رقأاذإ ينعي ؛ هيلع لصي مل هلوق نم ءانثتسالا :ش ( لقعي وهو مالسإلاب رقي نأ الإ ) :م
 - ليربج ثيدح يف تركذ يتلا يه مالسإلا ةفصو مالسإلا ةفص لقعي نأ لاحلاو ‹ مالسإلاب

Yo 



 دحأ هعم بسي مل نإو « اتيد نيوبألا ريخ عبتي هنأل هيوبأ دحأ ملسي وأ اًتاسحتسا همالسإ حص هنأل

 هيلع یلص هیوبآ

 ‹ هللا نم هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب نمی هنآ -مالسلا هيلع

 ‹ رش هعابتاو ةلالض رفكلاو «ريخ هعابتاو « ىده مالسإلا نأو راضملاو عفانملا لقعي هانعم ليقو

 ىلصي اغإو « ةنمؤم كلذب نوكت ال ملعت ملف مالسإللا ةفص اهفصوتساو ةيراج ىرتشا ولاذكو

 . مالسإلاب رارقإإلا دنع هيلع

 ال سايقلا يفو « يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو :ش ( اتاسحتسا همالسإ حص هنأل ) :م

 ىلع فطع ميلا بصنب :ش ( هيوبأ دحأ ملسي وأ ) :م يعفاشلا بهذم رحاظ وهو « همالسإ حصي

 يآ :ش (هنأل) :م مالسإلاب يبصلا رقي مل نإو هيوبأ دحأ ملسآ اذإ هيلع يلصي ينعي ؛ رقي نأ هلوق

 ةيدوهيلا نيب ناك اذإ يبصلا نإ ىتح نيدلا ثيح نم يأ :ش ( اًتيد نيوبألا ريخ عبتي ) :م يبصلا نأل

 . سكعلاب كلذكو ينارصنلا نم رش يدوهيلا نأل « ةينارصنلا عبتي ةينارصنلاو

 مكح ىلع وه مهضعب لاقو . هيلع ىلصي ملسم دي يف عقوامدعب برحلا راد يف تام ول ىتح

 انخياشم ضعب نكلو ءانراد لخد ولاذكو « كلام لاق هبو « يعفاشلا بهذم رهاظ وهو رقكلا

 ينعي « طيقللا يف امك رادلا ةيعبت ىلع اًمدقم ديلا ةيعبت لعجو يباسلا ةيعبت دعب رادلا ةيعبت لعج

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجي امك رادلا كلت لهأل اَعبت لعجي راد يف دجو ول

 مادعنادنعو « ديلا بحاصل اعبت نوكي نيوبألا دحأ مادعنا دنع «طيحملا» يف ركذ : تلق

 بحاص ةيعبت ىلع ةمدقم رادلا ةيعبت ناخ يضاق مامإلا لعج « رادلل اًعبت نوكي ديلا بحاص

 .ديلا

 يف نونوكي اولقعي نأ لبق مهرغص لاح اوتام اذإ نيملسملا دالوأ : رسيلا يبأ عماج يفو

 ‹ ةحيحص ريغ ةياورلا هذهو « مهيف فقولا ةفينح يبأ نع يور « ةريثك ثيداحأ مهيف نإف « ةنحجلا

 لكوو اولقعي نأ لبق مهرغص يف اوتام اذإ رافكلا دالوأ ىف - هللا همحر - ةفينح وبأ فقو اغنإو

 ريغب بذعي ال هللا نأ فرعأ : لاق هنأ دمحم نعف اذه يف ةنسلا لهأ فلتخاو « هللا ىلإ مهرمأ

 ذخأ موي لاق ناك نإ : مهضعب لاقو « ةنجلا يف نيملسملل اًمادخ نونوكي : مهضعب لاقو « بنذ

 . رانلا يف نوكي داقتعا ريغ نم لاق ناك نإو « ةنحلا يف نوكي « داقتعا نع ىلب قاثيملا

 رشحي حورلا هيف خفن اذإ ريبكلا رفعج يبأ نعو « طقسلا رشحي «ةيريهظلا ىواتفلا» يفو

 - يعفاشلا لوق وهو « هقلخ ضعب نابتسا اذإ رشحيي هنآ انئاملع بهذم هيضتقي يذلاو « الف الإو

 . طقسلا ىمسي نأ ىغبنيو ءايحإللا» ىفو « نيريس نباو - هللا همحر

۳٦ 



 هنإف ملسم يلو هلو رفاكلا تام اذإو ٠ طيقللا يف امك همالسإب مكحيف رادلل هتيعبت ترهظ هنأل

 مأ وه مالغأ يردن الو فيك :زيزعلادبع نبرمع لاقف! مويلا يل مسا ال ينتكرت تنأو

 . ةحلطو ةرامعو ةزمحك امهعمجي ام ءامسألا نم : نمحرلا دبع لاقف! ؟ةيراج

 ةيعبتب :ش ( همالسإب مكحيف ) :م هيوبأ دحأ عم هيبس مدعب :ش ( رادلل هتيعبت ترهظ هنأل ) :م

 يلو هلو رفاكلا تام نإو ):م رادلا لهأل اًَعبت نوكي رادلا يف دجوي :ش ( طيقللا يف امك) :م رادلا

 يوذ نم هل بيرق لك كراش يلولا قالطإو . ةيفنم ةيالولا ةقيقح نأل ملسم بيرق يأ :ش (ملسم
 رفاك لصألا يف ركذو « ريغصلا عماجلا ظفل قالطإلا اذهو « ماحرألا يوذو تابصعلاو ضورفلا

 نإف « هرمأ ىلوتي نم رافكلا هئابرقأ نم كانه نكي مل اذإ هنفديو هنفکیو هلسغیو ملسم نبا هلو تام
 . مهاتوب نوعنصي ام هب اوعنصيل مهنيبو هنيب ملسملا يلخي نأ ىلوألاف مهنم دحأ ةمث ناك

 :ش ( بلاط يبأ هيبأ قح يف -هنع هللا يضر -يلع رمأ كلذب هنفديو هنفكيو هلسغي هناف ) م
 رمع نبا دمحم انربخأ : لاقف « نتملا يف ام اًقباطم تاقبطلا يف اذه يلع ثيدح دعس نبا جرخأ

 -يلع نع هدج نع هيبأ نع عفار يبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع نب ةيواعم ينثدح يدقاولا

 : يل لاق مث ىكب بلاط يبأ توجب- مالسلا هيلع- هللا لوسر تربحأ ال : لاق -هنع هللا يضر

 لعجو : لاق « لستغاف بهذا: يل لاقف هتيتآ مث تلعفف : لاق « هراوو هنفکو هلسغاف بهذا

 ةيآلا هذهب- مالسلا هيلع- ليربج هيلع لزن ىتح هتيب نم جرخي الو امايأ هل رفغتسي ةَ هللا لوسر
 ١١١(. : ةبوتلا ) ةيآلا € نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو يبنلل ناك ام # :

 تام امل يلع نع بعك نب ةيجان نع قاحسإ يبأ نع نايفس نع يئاسنلاو دواد وبأ جرخأو

 دق لاضلا خيشلا كمع نإ :هل تلقف -مالسلا هيلع- يبنلا ىلإ تقلطنا : لاق بلاط وبأ هوبأ

 اعدو تلستغاف ينرمأف هتيراوف تبهذف « ينيتأت ىتح ايش نثدحت ال مث كابأ راوف بهذا لاق تام

 هيف سيلو مهديناسم يف رازبلاو ىلعي وبأو ةبيش يبأ نباو هيوهار نب قاحسإ و دمحأ هاورو . يل

 .'نيفكتلاو لسغلا ىلإ ضرعتلا
 ىور يقهيبلا نأ عم ‹ تيملا لسغ نم لاستغالا ىلع ةيعفاشلا نم هريغو يقهيبلا هب لدتساو

 اهضعبو ةفيعض اهلك هديناسأو « لطاب ثيدح هنإ لاق مث « قرط نم «هننس» يف ثيدحلا اذه

 هنيفكتو تام اذإ رفاكلا هبيرق لسغ زاوجب ىري نمل ثيدحلا اذهب يزوجلا نبا لدتساو « اركنم
 . ليلد هيلع سيل عونم اذهو « مالسإلا ءادتبا يف ناك هنأب باجأ مث « هتاراومو

 هلاق « دحاو ماع يف اتام- مالسلا هيلع- يبنلا جوز دليوخ تنب ةجيدخو بلاط ابًأ نأ ملعاو
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 نيفكتلا ةنس ةاعارم ريغ نم ةريفح هل رفحتو ةقرخ يف فليو سجنلا بوثلا لسغ لسغي نكل

 . ىقلي لب « هيف عضوي الو دحللاو

 معزو « مايأ ةئالشب بلاط يبأ توم دعب تيفوت ةجيدخ نأ ينغلب : يقهيبلا لاقو . قاحسإ نبا

 لبق تيفوت ةجيدخ نأو «بعشلا نم اوجرخ ماع نينس ثالثب ةرجهلا لبق اتام امهنأ يدقاولا

 ةنس لاوش يف يفوت بلاط ابأ نأ حيحصلا : مهضعب لاقو « ةليل نيثالثو سمخب بلاط يبأ توم

 « موي نيرشعو ىدحإو رهشأ ةينامثب رضحلا نم- مالسلا هيلع- يبنلا حورخ دعب ةوبنلا نم رشع
 لبق اهتوم ناكو ماي ةثالشب بلاط يبأ دعب ةجيدخ تيفوت مث «ةنس نيناملو اعضب هرمع ناكو

 ةليل سمخلا تاولصلا ضرفت نأ لبق مهدارم : ريك نبا لاقو « نينس ثالث وحنب ةرجهلا

 تام بلاط : دلولا نم هل ناكو « همأل هللا دبع وخأ وهو « فانم دبع همسا بلاط وبأو

 لوسر لفك يذلا وهو « ةمطاف ليقو « دنه ليقو « ةتخاف اهمسا ءىناه مأو يلعو رفعجو اًرفاك

 « اًملسم تام هنأ ىلإ ةعيشلا ضعب بهذو « بلطملا دبع هدج ةافو دعب -مالسلا هيلع- هللا

 رابتعا نم نيفكتلا رابتعا ةاعارم ريغ نم ةقرخ يف فليو « ثيلشتلا ريغو « نمايملاب ةيادبلا ريغو

 كلذ ىلإ راشأو « ربقلا بيترت ةاعارم ريغ نم :ش ( ةريفح هل رفحتو ) :م روفاكو طونح ريغو ددع

 يف فللا ةلأسم « نيتلأسملاب قلعتي اذهو :ش ( دحللاو نيفكتلا ةنس ةاعارم ريغ نم ) :م : هلوقب هلك

 ىتح دحل هل لعجي ال ينعي « دحللا يف يأ :ش ( هيف عضوي الو) :م ربقلا رفح ةلأسمو « ةقرخلا

 . يعفاشلا لاق انلوقبو « ةفيجلا ىقلت امك ةريفحلا يف :ش ( ىقلي لب ) :م هيف عضوي

 ء هتاراوم هل لب كلام لاق نكلو « هنفد الو هلسغ رفاكلا ىلول سيل : دمحأو كلام لاقو

 ؟هزيهجتو هلسخب مايقلا نم هوبأ نكي له رفاك بأ هلو تام اذإ ملسملا نبا نأ باتكلا يف نيبي ملو

 هيلع- هللا لوسرب نمآ ال يدوهيلا نبا نأل نوملسملا هلعفي لب « كلذ نم نكي ال نأ يغبنيو

 ملو « «ةريخذلاو» «طوسبملا» يف اذك « هونفدا : هباحصأل ةي هللا لوسر لاق هتوم دنع -مالسلا

 . يدوهيلا هدلاو نيبو هنیب لحي

 ‹ نعللا عضوم رفاكلا عضوم نأل « هنفديل ملسملا بيرق ربق يف رفاكلا لخدي نأ هركيو

 ركذو « (طيحملا»و «طوسبملا »يف اذك « كلذ نم هربق هزنتسيف « ةمحرلا لوزن ىلإ جاتحي ملسملاو

 ‹ مهل كلذ عدي نأ ملسملل ىلوألاف ةرفكلا هبراقأ نم كلذب موقي نم كانه ناك ول يشاترمتلا

 ‹ ةزانجلا مامأ وأ مهنم ةيحان ىلع يشي نأ يغبني رافك اهعم ناك اذإ الإ « ءاش نإ ةزانجلا عبتي نكلو

 ينب ةماع يف ةنس هنأل لسخي الإ رفاكلا نأ يبوبحملاو يئاسكلا مامإلا ركذو مهنع ًالزتعم نوكيل
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 ءاملا عقو ول ىتح « اريهطت ال هيلع ةجح كلذ نوكي ىلاعت هللا ىلإ هعوجر لاح هنألو «مدآ

 . هدسفي لسخغلا ليقو . هدسفي ال هنإف هيف عقو مث لسغ اذإ ملسملا فالخب «هدسفأ

 لاح يف سجني ال رفاكلا نأ ريغ « هدعبو لسغلا لبق زوجي ال ثيح رفاكلا فالخب « زوجي

 . ريزنخلا نم ارش راص ةواقشلاب هل متخ املف « مالسإللا لامتحالو ىلاعت هللا ةنامأ هلمحل هتايح

 نم ىلإ عفدي الو بلكلاك اهيف ىقليو ةريفح هل رفحي لتق اذإ دترملا امأو «ةصالخلا» يفو

 نيدي نم ىلإ عفدي هنأ «لزاونلا» يف ركذو « ينارصنلاو يدوهيلا فالخب « هونفديل مهنيد ىلإ لقتنا

 نإ نيكرشملا ىتومو نيملسملا ىتوم طلتخا اذإ هانركذ امك عفدي ال فسوي وبأ لاقو « مهنيدب

 سبلو « ةناعلا قلحو باضخلاو « ناتخلا : عبرأ يهو« مهاميسو نيملسملا ةمالع تدجو

 ضعبو دوهيلا نأل رظن ناتخلا يف : تلق .اهريغو «عئادبلا» يف ركذ اذكه « مهيلع ىلصي داوسلا

 اهب ىونيو مهيلع يلصواونفكو مهلك اولسغ رثكأ نوملسملا ناكو «٠ دجوي ملنإو

 نونفكيو نولسغي : يعفاشلا لاقو « مهيلع ىلصي الو اولسغ رثكأ رافكلا ناك نإو «نوملسلملا

 «دمحأو كلام لاق هبو « نيملسملا ةالصلاب نونيعي رثكأ رافكلا ىتوم ناك نإو مهيلع ىلصيو

 « رثكألاب رابتعا ال ثيح تاتيملاب ةيكذ وأ تايكذلاب ةتيملا تطلتخا اب « ينغملا» يف ةمادق نبا انمزلأو

 تناك نإو « تاتيملا مكح لكلا مكحو « ىرحتي ال هنإف رثكأ تناك اذإ ةتيملا نإف ٠ لطاب مازلإ وهو

 دنعاحابم اهيف نوكي اغإ يرحتلاف تايبنجألاب هتخأ تطلتحا اذإ امأو «ىرحتي رثكأ ةيكذلا

 . نولسخغي ءاوس اوناك نإو « يرحتلا زوجي الف ةرورضلاب الإ حابتسي ال عضبلاو « ةرورضلا

 ءاعدلا « ةالصلاب يونيو مهيلع م لصي : ليقو « مهيلع لصي ال : ليق ؟ مهيلع لصي لهو

 مهنأ «هرصتخم)» يف ليلجلا مكاحلا ركذو «« طوسبملا» يف هيف ةياور الف نفدلا امآو « نيملسملل

 ىوستو ةدح ىلع ةربقم مهل ذختي ليقو « نيملسملا رباقم يف ليقو « نيكرشملا رباقم يف نونفدي

 . يناودنهلا رفعج يبأ لوق وهو « منست الو « مهروبق

 لسغت اهنكل « عامجإلاب اهيلع ىلصي ال ىلبح تتام ملسم تحت ةيباتك يف فالتخالا لصأو

 دلولل اًحيجرت نيملسملا رباقم يف نفدت : مهضعب لاق « اهنفد يف ةباحصلا فلتخاو « نفكتو

 ىلع ربق اهل ذختي : عقسألا نبا ةلثاوو رماع نب ةبقع لاقو « نيكرشملا رباقم يف : ليقو « ملسملا

 ىلإ نينجلا هجو نأل ةلبقلا ىلإ اهرهظ لعجي : ةيكلالا بتك ضعب يفو « طوحأاذهو « ةدح

 . نسح وهو « اهرهظ

۳۹4 



 ىلصيو نفكيو لسخغي نيملسملا اميس هيلع ناك نإ مالسإلا راد يف ليتق دجو : ىرخأ عورف
 « برحلا راد يف دجو نإو « رادلا مكحب ملسم هنأ حيحصلاو « ناتياور هيفف نكي مل نإو هيلع
 لسخي ال هنأ حيحصلاو ناتياور هيفف نكي مل نإو « عامجإلاب كلذكف نيملسملا اميس هيلع ناك نإف

 يفو « عامجإلاب اهدحو اميسلاب لمعيو « نيملسملا رباقم يف نفدي الو هيلع ىلصي الو نفكي الو
 . نظلا ةبلغب اهب لمعلا حيحصلاو « ناتياور اهدحو رادلا

 ليقو «برغملا ةنس ىلع مدقت ليق برغملا ةالص تقو يف ةالص ترضح :«ةينقلا» يفو

 مدقتو « اهيلع ديعلا ةالص مدقتو « اهيلع برغملا ةالص ميدقت يف فالخ الو « اهيلع ةنسلا مدقت

 تقو ىلإ هنفدو هيلع ةالصلا ريخأت هركي « ةعمجلا موي ةحيبص تيملا زهج ولو ةبطخلا ىلع يه
 . هنفداورخأ هنفد ببسب ةعمحلا تقو تاوف اوفاخ ولو « ةعمجملا ةالص

 لفاونلاف الإو روهشم حالص وأ ةبارق وأ راوجب اوناك اذإ لفاونلا نم لضفأ زئانجلا عابتا

 « تزاج اهيف اولص نإو « اهبورغو اهلاوزو سمشلا عولط لبق ةزانجلا ىلع ةالصلا هركي « لضفأ
 اهيف صخرو « قاحسإو دمحأو يروثلاو يعازوألاو يعخنلاو ءاطع تاقوألا هذه يف اههركو
 يأ يف اهيلع ىلصي : يعفاشلا لاقو « رفسي ملام حبصلا دعبو ‹ رفصت ملام رصحلا دعب كلام

 يفو « رخآ تقو يف اهيلع ةالصلا داعت «ينارفعزلا رصتخم» يفو . راهن وأ ليل نم تناك ةعاس

 ريغت لبق رصعلا ةالص دعب الو سمشلا عولط لبق رجفلا ةالص دعب هركت الو داعت ال لصألا

 . سمشلا

 داع د دا
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 ةزانجلا لمح يف لصف
 ةعامجلا ريثكت هيفو « ةنسلا تدرو كلذب عبرألا همئاوقب اوذخأ هريرس ىلع تيما اولمح اذإو

 قباسلا اهعضي نالجر اهلمحي نأ ةنسلا: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةنايصلاو ماركإلا ةدايزو

 هردص ىلع يناثلاو هقنع لصأ ىلع

 ( ةزانحلا لمح يف لصف ) :م

 ةيفيك نايب نم غرف الو « اهلمح ةيفيك نايب يف ينعي ةزانح لا لمح نايب يف لصف اذه يآ :ش
 . بيترتلا ىلع اهلمح ةيفيك نايب يف عرش اهيلع ةالصلا

 عضو ال ديلاب اذخأ هنوعفري هانعم :ش ( عبرألا همئاوقب اوذخأ هريرس ىلع تيما اولمح اذإو ) :م

 لاقو .«ريغصلا عماجلا» حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق اذك « لاقثألا لمحت امك قنعلا ىلع

 « مهنيب نيلوادتملا نيلماحلا ىلع رسيأ وهو « ةفصلا هذهب رهتشا سانلا لمع نألو :يقانغسلا

 وأ رهظلا ىلع اهلمح هرك اذهلو « كلذب انرمأ دقو « لاقثألا لمحب ةزانجلا لمح هيبشت نع دعبأو

 ام وهو « ةنسلا تءاج عبرألا ريرسلا مئاوقب اهذخأب يأ :ش ( ةنسلا تدرو كلذب ) :م ةبادلا ىلع

 نع دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ ةياور نم يقهيبلاو ةجام نباو يسلايطلا دواد وبأ هاور

 ‹ ةنسلا نم اهنإف « اهلك ريرسلا بناوجب لمحيلف ةزانج عبتا نم :لاق « -مهنع هللا يضر-هيبأ
 . ةجام نبا ظفل اذه «عرسيلف ءاش نإو « ءىطبيلف ءاش نإ مث

 اعوفرم يزوجلا نبال «للعلا »ىفو « هوحن ءادردلا ىبأ نع «هفنصم» ىف ةبيش يبأ نبا ىورو

 نم اعوفرم سنأ نع طسوألا» يف يناربطلا ىورو . فيعض امهدانسإو « هوحن سنأو نابوث نع
 . ةريبك نيعبرأ هنع هللا رفك عبرألا ريرسلا بناوج لمح

 رمع نبا تيأر : لاق يدزألا قيرط نم اًضيأ قازرلا دبعو «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو
 ةريره يبأ نع مزهملا نبا قيرط نم قازرلا دبع ىورو : عبرألاريرسلا بناوجب لمحي ةزانج يف

 . هيلع يذلا ىضم دقف عبرألا اهبناوجب ةزانجلا لمح نم

 اهعبتي مل ول ىتح ةعامجلا ريثكت عبرألا همئاوقب ذخألا يفو يأ :ش ( ةعامجلا ريثكت هيفو ) :م

 ( ةنايصلاو) :م لاقثألا لمحي املثم لمحي مل ثيح :ش ( ماركإلا ةدايزو ) :م ةعامج ءالؤه ناك دحأ

 . بالقنالاو طوقسلا نع تيملا ةنايصو يأ :ش

 ( يناثلاو هقنع لصأ ىلع قباسلا اهعضي نالجر اهلمحبي نأ ةنسلا : هللا همحر يعفاشلا لاقو ) :م

 يوونلا لاقو « نيلجر ىلع ةلومحم نوكتف :ش ( هردص ىلع ) :م قباسلا ولتي يذلا يأ :ش

 نيب لمحلا مهرثكأ هب عطق يذلا حيحصلاو « هجرأ ةثالث لضفألا يفو « زئاج عيبرتلا

 ثلائلاو « هل لصأ ال فيعض وهو لاقو « نيمرحلا مامإ هاكح لضفأ عيبرتلا يناثلاو «نيدومعلا
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 ةكئالملا ماحدزال كلذ ناك: انلق . تلمح اذكه - هنع هللا يضر - ذاعم نب دعس ةزانج نأل

 هيلع

 اهلمحي نأ وهو « نيهجولا نيب عمجلا اًقلطم لضفألاو «يعفارلا هاكح < ةليضفلا يف ءاوس امه

 ةراتو نيدومعلا نيب ةرات لمحت نأ :ليقو « اهبناوج نم ةعبرأو « نيدومعلا نيب دحاو ةسمخ

 قاحسإ وبأو يمرادلا لاقو « حيحصلا يف ةثالثلاب الإ نيدومعلا نيب لمحلا لصحي الو « عيبرتلاب

 . نينئاب لصحي : يزورملا

 هسأر لماحلا لعجي نأ وه نيدومعلا نيب اهلمحو « دودرم ذاش فيعض اذهو : يوونلا لاقو
 نم امهدحأ نالجر شعنلا ةرخؤم لمحيو « هلهاك ىلع اهلعجيو « شعنلا ةمدقم يدومع نيب

 ‹ هيمدق نيب ام ىريال هنأل «دحأ نيترخؤملا طسوتي الو «رسيألا بناجلا نم رخآلاو نيألا بناحلا

 ‹ لضفأ عيبرتلا : دمحأ لاقو « لضفأ نيدومعلا نيب لمحلا «ةيلحلا» يفو « نيمدقتملا فالخب

 . ةفينح يبأ لوق وهو « نيدومعلا نيب لمحل ا هركي: يعخنلا لاقو

 ‹ ةزانجلا لمح يف ةنس وهو « ةعبرألا ريرسلا بناوجب امهذخأ عيبرتلا: « ينغملا »يف لاقو

 نسحلاك مهرثكأ لاق هبو :لاق « نيدومعلا نيب اهلمح نم لضفأ وه : « ةيكلاملا ةريخذ» يف لاقو

 لوق وهو «نيدومعلا نيب اهلمح اوهركو « -هللا مهمحر- قاحسإو دمحأو يروثلاو يعخنلاو
 . ناتياور دمحأ نعو . ريبج نباو رمع نباو دوعسم نبا ٠

 « هرخؤم وأ همدقم نم ريرسلا يدومع نيب لمحي نأ هركي «يخركلا رصتخم حرش» يفو
 « اذكه لعف - هنع هللا يضر - ةفينح ابأ تيأر دمحم لاق «ةريخذلا» يفو « عيبرتلا هيف ةنسلا نأل

 - هنع هللا يضر - ةفينح ابأ تيأر : بوقعي لاق «ناخ ىضاق» یف لاقو . هعض هلوق لیلد كلذو

 ۰ ا . هعضاوتل كلذ لعف
 « ةعبرألا اهبناوج نم ةعبرأ اهلمحي نأ اندنع ةنسلا نأ لصاحلاو « رجألا ةدايزل وأ : تلق

 هنآ -مالسلا هيلع- هنع يور امل « تاوطخ رشع بناج لك نم ناسنإلا اهلمحي نأ يغبني : اولاقو

 .داجنلا ركب وبأ هاور « ةريبك نيعبرأ هنع ترفك ةوطخ نيعبرأ ةزانج لمح نم : لاق

 هاور ‹ نيدومعلا نيب ينعي :ش ( تلمح اذكه -هنع هللا يضر- ذاعم نب دعس ةزانج نألل ) :م

 نيب ذاعم نب دعس ةزانج لمح هنأ -مالسلا هيلع- يبنلا نع ةباحصلا ضعب نع يعفاشلا

 دعسو لهشألا دبع ينب نم خويش نع ةبيبح يبأ نبا نع يدقاولا نع دعس نبا ةياورو «نيدومعلا

 موي يمرو دهاشملاو اردب دهش سوألا ديس يدزألا يراصنألا ورمع وبأ نامعنلا نب ذاعم نبا
 . يرماعلا ةقرعلا نب نابح هامر« تامو هحرج ضقتنا مث « ارهش شاعف مهسب قدنخلا

 قيرطب يعفاشلا هاورامع باوج اذه :ش ( هيلع ةكئالملا ماحدزال كلذ ناك انلق) :م

 -مالسلا هيلع- يبنلا ناك ىتح « ةكئالملا ماحدزاب قيرطلا ببسب كلذ ناك هنأ هريرقتو «ميلستلا
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 . ببخلا نود ام :لاق هنع لئس نیح هيب هنأال ببخلا نود نیعرسم هب نوشییو

 ةلقلوأ قيرطلا قيضل « ةرورضلا ةلاح يف اندنعو « هيمدق رودصو هعباصأ سوؤر ىلع يشي

 . نالجر ةزانجلا لمحي نأب سأب ال نيلماحلا

 هفعض ةجحلل حلصي ال فيعض يعفاشلا هاور يذلا يأ وهف عنملا قيرطب باوحجملا امو

 نع تباث صن نيدومعلا نيب ةزانجلا لمح يف سيل : يوونلا لاق ىتح ‹ هريغو يقهيبلا

 . -مالسلا هيلع - هللا لوسر

 ركذامع باوجلاو « لضفأ ناكف بدنلا ىلع قثوأ انلق امو « ةدابع لمحلا: ىعفاشلا لاقو

 نم ىلوأ ةنايصلا تناكف ةدابعلا فصو ىلإ عجار هلاق امو « ةدابعلا لصأ ىلإ عجار انلق ام نأ

 . يبوبحملاو مالسإلا خيش هركذ اذك < ةقشملا ةدايز باستكالا

 ال ‹ نيعرسم مهنوك لاح هب نوشي تيم لا نولمحي نيذلا يأ :ش ( نيعرسم هب نوشيو ) :م
 ةحلاص كت نإف « ةزانجل اب اوعرسأ» : لاق -مالسلا هيلع- يبنلا نع ةريره يبأ نع يراخبلا ىور

 نم برض وهو ةدحوملا ءابلاو « ةمجحملا ءاخلا حتفب :ش ( ببخلا نود ) :م : هلوقب هدیق هنوداأمو

 :«برخغملا» يفو «يرهوجلا هلاق « اًبيبخو اًبخو اًبخ مضلاب ببخي سرفلا ببخ لوقي « ودعلا
 . ةعرس عم وطحخ قنعلاو« قثعلا نود ودعلا نم برض ببخلا

 بخي ةلبانحلا ضعب لاقو « اهب عارسإلا بابحتسا يف ةمئألا نيب فالخ ال « ينغملا» يفو

 . ىراصنلاو دوهيلا بيبد اوبدت الو اهب اوئطب : يعخنلا نع يورو ‹ لمریو

 ءءاطبإلا نم ىلإ بحأ ةلجعلا نأ ريغ تقؤم ءىش ةزانجلاب ىشملا ىف سيل «طوسبملا» ىفو

 . ببخلا نود نوكيو ةنس تيم اب عارسإإلا «ةفحتلا» يفو

 لوق وهو « ةزانجلا ىلع برطضي ال ثيحب تيملاب عرسي هقفلا عماوجاو «عئادبلا» يفو
 5 ءاملعلا روهمج

 ام لاقف ةزانجلاب يشملا نع لئس يأ :ش ( ببخلا نود ام :لاق هنع لئس نیح - ةي - هنأل ) :م

 نع انيبن انلأس : لاق «- هنع هللا یضر- دوعسم نبا نع يذمرتلاو دواد وبا هاور « ببخلا نود

 لهأل ادعبف كلذ ريغ نكي نإو « هيلإ لجعت ريخ نكي نإ ببخلا نود ام لاقف «ةزانجلاب يشمل ا

 اذه نم الإ دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه: يذمرتلا لاقو ""رانلا
 . اذه ةجام نبا ثيدح فعضي يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تعمس : لاقو «هجولا

 وبأ وه دوعسم نبا نع ثيدحلااذه يوار : تلق . فيعض ثيدح اذه : يقهيبلا لاقو

 . ]٠١٠١[ يذمرتلا ]۳۱۸4١[ دواد يبأ ننس « ينابلألا هفعض : فيعض )١(

4 



 ةجاحلا عقت دق هنأل لاجرلا قانعأ نع عضوي نأ لبق اوسلجي نأ سانلل هركي هربق ىلإ اوغلب اذإو

 . هنم نكمأ مايقلاو نواعتلا ىلإ

 يذلا : رباجلا هللا دبع نب ىيحيل تلق ةنييع نبا نع يديمحلا لاق « يلجعلا لاقيو يفنحلا ةدجام

 لاقو . ثيدحلا رکنم وهو < انيلع أرط خيش : لاق ؟ ةدجام وبأ نم ةدجام وبأ ثيدحلا اذه ىور

 سيل هثيدح : ىسيباركلا دمحأ وبأ لاقو . لوهجم : يذمرتلا لاقو «كورتم لوهجم : ينطقرادلا

 .. مئاقلاب

 ةزانج سابع نبا عمانرضح- : لاق ءاطع ةياور نم ملسمو يراخبلا ىور : تلق نإف
 ‹ هوعزعزت الف اهشعن متعفر اذإ ةنوميم هذه: سابع نبا لاقف « فرسب -اهنع هللا يضر-ةنوميم

 ةدرب يبأ تنب نع ليضف نب دمحم نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا یورو . اوقفراو « هولزلزت الو
 ضحي امك ضحمت يهو ةزانجب -مالسلا هيلع- يبنلا رم لاق - هنع هللا يضر -ىسوم يبأ نع

 قفرلا بابحتسا ىلع لدي اذهو « مكزئانج يف لضفلاب مكيلع- مالسلا هيلع- لاقف « قربلا
 ؟ثيدحلا نم مدقت ام نيبو كلذ نيب عمحلا فيكف ‹ عارسإلا كرتو « ةزانحلاب

 نأ يشخ هنإف « يشملا ةيفيك يف ال لمحل ا ةيفيك يف قفرلاب دارأ هنإف سابع نبا لوق امأ : تلق
 ىلوأ عوفرملا ثيدحلاو «سابع نبال يأر اذه نأ وأ « كلذ وحن وأ اهنع شعنلا فشكني وأ طقسي
 . عابتالاب

 هرهاظف كلذ عمو ‹ ىسوم يبأ نيبو ةدرب يبأ تنب نيب عطقنم هنإف « ىسوم يبأ ثيدح امأو

 . اهب عارسإللا يف طرفي ناك هنآ

 عقت دق هنأل « لاجرلا قانعأ نع عضوي نأ لبق اوسلجي نأ سانلل هركي هربق ىلإ اوغلب اذإو ) :م

 اهعضو لبق سولجلا هركو . تيم ا رمأل ةيانعلا راهظإ هيف نأل لمحلا يف :ش ( نواعتلا ىلإ ةجاحلا
 دمحأو يعازوألاو ٠ يبعشلاو يعخنلاو رمع نباو ريبزلا نباو ةريره وبأو يلع نب نسحلا

 لاقو « عضوي نأ لبق سولجلاب سأب ال -امهنع هللا يضر -يعفاشلاو كلام لاقو « قاحسإو

 . عضوي ىتح بكارلا لزني ال : نابعش نبا

 ديعس يبأ نع حلاص يبأ نب ليهس انث ريهز انث سنوي نب دمحأ انث « دواد وبأ یور ام انلو

 «عضوت ىتح اوسلجت الف ةزانجلا متعبت اذإ» : - مالسلا هيلع- هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع يردخلا

 عضوت ىتح» : لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس نع ثيدحلا اذه يروثلا ىورو: دواد وبا لاق

 نايفسو « دحللا يف عضوت ىتح» ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس نع ةيواعم وبأ هاورو .« ضرألاب

 . ريرضلا مزاح نب دمحم همساو ةيواعم يبأ نم ظفحأ

 نم نكمأ مايقلا لاح يف نواعتلا نأ ينعي « سولجلا نم يأ :ش ( هنم نكمأ مايقلاو ) :م

 . لاجرلا قانعأ نع ةزانجلا عضو لبق سولجلا هرك مرج الف« سولجلا لاح يف نواعتلا
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 ىلع اهمدقم مث كنيمي ىلع اهرخؤم مث « كنيمي ىلع ةزانجلا مدقم عضت نأ لمحل ا ةيفيك و: لاق

 . بوانتلا ةلاح ىف اذهو « نمايتلل اراثيإ كراسي ىلع اهرخؤم مث« كراسي

 ىلع اهمدقم مث « كنيم ىلع اهرخؤم مث كنيمي ىلع ةزانجلا مدقم عضت نأ لمحلا ةيفيكو لاق ) :م
 بطاخ باطخلا ظفلب «ريغصلا عماجلا» ظفل اذه :ش ( نمايتلل اراثيإ كراسي ىلع اهرخؤم مث كراسي
 اهرخؤم مث كنيمي ىلع ةزانجلا مدقم :« ةريخذلا» يف لاق ء- هللا امهمحر- فسوي ابأ ةفينح وبأ هب
 هيلإو « اهلمح يف اوبوانت اذإ نيلماحلا ةرثك دنع ةنسلا وه : لاق مث « نتملا يف ام وحن كنيي ىلع
 بوانتاذإروكذملا هجولا ىلعاهلمح ينعي :ش ( بوانتلا ةلاح يفاذهو ) :م :هلوقب راشأ
 هللا نأل نمايملاب أدب اغنإو «ىلوأ لوألاب ءادتبالاو « ىلوألاب مدقملا نأل مدقملاب أدب اغإو «نولماحلا

 . نمايتلا بحي

 نيب ال تيما نيي نمايملاب دارملاو « نمايملاب ةزانحلا لمح يف أدبيو «؛ىرغصلا ىواتفلا» يفو
 نأ ملعا مث «ةياهنلا» يفو « ةزانجلا نييب ىلع هراسيو « ةزانجلا راسي ىلع تيما نيمي نأل « ةزانجلا
 اهمئاوقب ةزانجلا ذخؤت نأ يه ةنسلا سفن امأ « اهلامكو ةنسلا دعب اذه « ننس ةزانجلا لمح يف

 لمح نم: ثيدحلا يف ءاج « تاوطخ رشع بناج لك يف لمحت نأب «بقاعتلا قيرط ىلع عبرألا
 . ةريبك نيعبرأ هل ترفك ةوطح نيعبرأ ةزانج

 يف ققحتي اذهو : لاق اعوفرم سنأ نع اذه جرخأ يناربطلا نأ ىضم اميف انركذ دق : تلق
 الإ اهب ةيادبلا نوكت ال كلذلف دحاولا قح يف الإ ققحتي الف ةنسلا لامك امأو « عيمجملا قح
 . مهفاف « دحاولل
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 نئدلا يف لصق

 انريغل قشلاو انل دحللا ةَ هلوقل دحليو ربقلا رفحيو

 ( نفدلا يف لصف ) :م

 ىلع هنفد نايب يف عرش تيملا لمح نايب نم غرف الو « تيملا نفد نايب يف لصف اذه يأ :ش

 يف ثحبي اًبارغ هللا ثعبف# : ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا هيلإو « تيملا ةءوس رتس هنم دوصقملا بيترتلا

 .اعامجإ بجاو وهو « ۳١[ : ةدئاملا ] € هيخأ ةءوس يراوي فيك هيريل ضرألا

 يڻالثلا لوهجم نوكي نأ لمتحي دحلي نكل نالوهجم امهالك :ش ( دحليو ربقلا رفحيو ) :م

 . دحللا ىف هلعج هدحلأو تيملادحلو « دحل هل دحلأو تيما دحلأو « دحلمو دوحلم ربقو هدحلأو

 بناج يف ربقلا يف ةريفح رفحت نأ دحللا ةفصو اهمضو ماللا حتفب دحللا نأ يوونلا ركذو

 ةهج نم ربقلا بناج يف ًاليلق رثكأ وأ ناسنإلا لوط دحللا لاقيو « اهيف تيملا عضويو « ةلبقلا

 . ةلبقلا

 ردص ىلإ « ةريخذلا» يفو « ةماق فصن ردق هقمع (ةضورلا »ىفف ربقلا قمع ىفاوفلتخاو

 نعو « نسحأ وه ةماق رادقمارقمعنإو « لضفأ وهف داز نإف :لاق ةماقلا طسو لجرلا

 نسحلا لاق هبو « « ةريخذلا ىف هركذ « لجرلا ردص ىلإ ربقلا قمعي: لاق -هنع هللا ىضر-رمع

 نأ ىصوأ ميهاربإ هنبا تام امل هنأ - هنع هللا يضر - زيزعلا دبع نب رمع نعو «نيريس نباو

 هنعو ءاهنم لفسأ امم لضفأ ضرألا رهظ ىلعام: لاق اوقمعيالو « ةرسلا ىلإ هربق اورفحي

 ‹ ةيكلاملل «ةريخذلا» يف هركذ ‹ اهلفسأ اهرشو اهالعأ ضرألا ريخ نإف « اوقمعت الو اورفحا

 لاقو «[....]ددحمب سيل : كلام لاقو . ءاوس ةأرملاو لجرلا ردص ىلإ رفحي «ينغملا» يفو

 .ةماق : ىعفاشلا

 نب ريرجو سابع نبا نع يور ثيدحلا اذه :ش ( انريغل قشلاو انل دحللا مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 دواد وبأ انثدح ةعبرألا ةمئألا هاور سابع نبا ثيدحف « رباجو رمع نباو ةشئاعو ىلجبلا هللا دبع

 دمحم نب هللا دبع نع يئاسنلاو « هريغو بيرك يبآ نع يذمرتلاو « ليعامسإ نب قاحسإ نع

 انل دحللا» :-مالسلا هيلع- يبنلا لاق : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هيبأ نع ىلعألا

 . هجولااذه نم بيرغ نسح ثيدح سابع نبا ثيدح : يذمرتلا لاقو «« انريغل قشلاو

 «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا دنع رمع نباو ةشئاع ثيدحو ةجام نبا دنع ريرج ثيدحو

 نم ةعامج نع - مالسلا هيلع- يبنلل دحللا يف دروو « نيهاش نب صفح يبأ دنع رباج ثيدحو
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 نب ةريغملاو بيصحلا نب ةديربو « ةحلط وبأو كلام نب سنأو صاقو يبأ نب دعس مهو « ةباحصلا

 كله يذلا هضرم يف لاق هنع ةجام نباو « يئاسنلاو ملسم دنع دعس ثيدحف « سابع نباو ةبعش

 . -مالسلا هيلع -هللا لوسرب لعف امك اًبصن نبللا يلع اوبص نأو « ادحل يلاودحلأ هيف

 كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح نع ةلاضف نب كرابم ةياور نم ةجام نبا دنع سنأ ثيدحو

 ریختسن اولاقف < حرضي رخآو ‹ دحلي لجر ةنيدملا يف ناك- مالسلا هيلع- يبنلا يفوت امل : لاق

 -يبنلل اودحلف « دحللا بحاص قبسف امهيلإ لسرأف « هانكرت قبس امهيأف ‹ امهيلإ ثعبنو ءانبر
 . -ءالسلا هيلع

 دبعانث :لاق رمع نبدمحمانأ : لاق « «تاقبطلا» يف دعس نبا دنع ةحلط يبأ ثيدحو

 نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع زيزعلا دبع نب نمحرلا
 امك اوقش : نورجاهملا لاقف « -مالسلا هيلع- يبنلل دحللاو قشلا يف اوفلتخا : لاق « ةحلط يبأ

 مهللا : اولاق كلذ يف اوفلتخا املف « انضرأب رفحن امك اودحلا : راصنألا تلاقو « ةكم لهآ رفحت

 : لاق « هلمع لمعيلف رخآلا لبق ءاج امهيأف ةحلط يبأ ىلإو « ةديبع يبأ ىلإ اوثعبا « كيبنل هرخ

 ىري ناك هنأ -مالسلا هيلع- هيبنل زاج دق هللا نوكي نأ وجرأل ينإ هللاو : لاقف ةحلط وبأ ءاجف

 . هبجعيف دحللا

 لخدأ :لاق هيبأ نع ةديرب نع ديزي نب ةمقلع ثيدح نم ىقهيبلا دنع ةديرب ثيدحو

 وبأو يقهيبلا لاق « اًبصن نبللا هيلع بصنو « دحل هل دحلأو « ةلبقلا لبق نم -مالسلا هيلع-يبنلا

 نيعم نب ىيحي هفعض « ثيدحلا يف فيعض وهو « يفوكلا يميمتلا ديزي نب ورمع وه اذه « ةدرب
 . .ریغو

 ثيدحو «- مالسلا هيلع- يبنلا اندحل : لاق «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا دنع ةريغملا ثيدحو

 ةديبع يبأ ىلإ اوثعب -مالسلا هيلع -هللا لوسرل اورفحي نأ اودارأ امل : لاق ةجام نبا دنع سابع نبا

 لهأل رفحي يذلا وه ناكو ةحلط يبأ ىلإ اوثعبو « ةكم لهأ حيرضب حرضي ناكو حارحلا نبا

 ‹ ةحلط ابأ اودجوف « كلوسرل هرخ مهللا :اولاقف « نيلوسر امهيلإ اوثعبف « دحلي ناكو ةنيدملا
 . "-مالسلا هيلع- هللا لوسرل دحلف « ةديبع وبأ دجوي ملو هب ءيجف

 ولو« رافكلا تاومأ لجأل ينعي« مهل قشلاو نيملسملا تاومأ لجأل ينعي انل دحللا هلوق

 . ظفاحلا هححصو [ ]٠١١۵۷ ةجام نباو« ينابلألا هححص : حیحص نسح (۱)

 . ديزي نب ورمعب هلعأو (۱۳۸ /٥)«لماکلا » يف يدع نبا هاور (۲)

 . [7۲۸] ةجام نبا « ىنابلألا هفعض : فيعض (۳)



 لس ةي هنأ يور امل الس لسي هدنع نإف -هللا همحر- ىعفاشلل اًقالخ ةلبقلا ىلي امن تيملا لخديو

 . الس

 ذئنيح قشلا نإف دحللا لمحتال ةوخر ضرألا تناك اذإالإ مهللا « ةنسلل اكرت نوكي ملسمل اوقش

 . تيملا اهيف عضويوربقلا طسو يف ةرفحرفحي نأ قشلاو « نيعتي

 وأ نيللاب هابناج ىنبيو ربقلا طسو ىف رهنلاك ةريفح رفحي نأ قشلا ةفصو : «طوسبملا» ىفو

 سأب الف دحللا رذعت نإو :«ريغصلا عماج ا» يف مالسإلا رخف لاقو « هيف تيملا عضويو « هريغ
 نم ةعبرألا ةمئألا دنع لضفأ دحللاو « بارتلا هيف شرفي نأ ةنسلا نكل .٠ تيملل ذختي توباتب

 لضفأ قشلا نأ يعفاشلا نع مهريغو (عئادبلا»و «طيحملا»و «طوسبملا» بحاص لاقو « قشلا

 ءاملعلا عمجأ :«بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو « هنع «ةريخذلا» يف يفارقلا هلقن اذكهو «هدنع

 نإو « لضفأ دحللاف « اهبارت راهني ال ةباص ضرألا تناك نإ نكل « نازئاج قشلاو دحللا نأ ىلع

 . لضفأ قشلاف راهني ةوخر تناك

 ةواخرل انرايد يف قشلا اوراتخا «عفانملا» بحاص لاقو . ذئنيح قشلا نيعتي نأ يغبني : تلق

 ‹« ديدح نم ناك ولو توباتلا ذاختاو بشخلا نوفدو رجلا اوزاجأ ىتح اهيف دحللا رذعتيف ضرألا

 نوك عم ةيدن وأ ةوخر ضرألا تناك اذإ لالا سأر نم توباتلا نوكيو « «طوسبملا» يف هلثمو

 هل لعج ةوخر ضرألا تناك نإ :دمحأ لاقو « ةبطاق ءاملعلا لوق يف اهوركم اهريغ يف توباتلا

 بارتلا هيف شرفي نأ يغبني « ناخ يضاق» يفو « قشلا بحأ الو : لاق « دحللا هبش ةراجحلا نم

 دحللا لثم ريصيل هراسيو تيملا ني ىلع فيفخلا نبللا لعجيو « تيملا يلي ام ايلعلا ةقبطلا نيطيو
 عضولا دنع زرحلاو رتسلا ىلإ برقأ هنإف « ءاسنلل توباتلا ذاختا انخياشم نسحتساو ؛طيحللا» يفو

 . ربقلا يف

 لمحیو ‹ ربقلا نم ةلبقلا بناج يف ةزانحلا عضوم ينعي :ش ( ةلبقلا يلي امم تيملا لخديو ) :م

 هيوهار نب قاحسإو ةيفنحلا نب دمحمو بلاط يبأ نب يلع بهذم وهو دحللا يف عضويف تيم ا هنم
 ‹« يعفاشلل اًقالخ كلذ يف انفلاخ ينعي :ش ( يعفاشلل اًقالخ ) :م بيبح نباو يميتلا ميهاربإو

 تيملا لسي يعفاشلا دنعف يأ :ش ( ًالس لسي هدنع نإف ) :م هانركذ يذلا لعفلاب اًقالخ باصتناو

 نم لس مث تيم لا لجر هيف نوكي يذلا هفرط وهو ربقلا لجر دنع تيملا سأر عضوي نأ وهو « الس
 ىلإ ةزانجلا نم تيملا جارخإ انه ديرأو « بذجب ءيشلا نم ءيشلا جارخإ لسلاو « الس هسأر لبق

 سأب ال :دمحأ لاق - هللا همحر - يعفاشلا لوقبو « هدمغ نم هعزن اذإ هفيس لس هنمو « ربقلا

 . ةيرهاظلا تلاق هبو « كلذ نيب ريخ كلامو «هلك كلذب

 رمع نع ةقثلا انأ « هدنسم »يف يعفاشلا ىور :ش ( ًالس لس -مالسلا هيلع- هنأ يور ام ) :م

 ملسم انآ «هسأر لبق نم -مالسلا هيلع -هللا لوسر لس : لاق سابع نبا نع ةمركع نع ءاطع نبا
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 هنم لاخدإلا بحتسيف مظعم ةلبقلا بناج نأ الو

 نم لس -مالسلا هيلع- هللا لوسر نأ ىسوم نب نارمع نع جيرج نبا نع هريغو يجنزلا دلاخ نب

 فالخ ال رضنلا ىبأو ةعيبرو دانزلا ىبأ نع انباحصأ ضعب انأ « كلذ دعب سانلاو « هسأر لبق

 هللا يضر - رمعو ركب وبأ كلذكو « هسأر لبق نم لس - مالسلا هيلع- يبنلا نأ كلذ يف مهنيب

 . زاجحلا لهأ نيب اميف روهشملا وه اذه : لاقو يقهيبلا اهاور يعفاشلا قيرط نمو -امهنع

 ًاليلد ركذي ملو ‹ يلقع ليلد اذه :ش ( هنم لاخدإلا بحتسيف مظعم ةلبقلا بناج نأ انلو ) :م

 ىلع كلذب راشأو « ثيداحأ تيور لوقيف لسلا يف يعفاشلا جاجتحا نع باجأ هنأ ريغ « اًيلقن

 انث قاحسإ نب نوراه انثدح «هننس» ىف ةجام نبا هاور ام ثيداحألا نمف « انباحصأ هيلإ بهذ ام

 لبقتساو ةلبقلا لبق نم ذحأ هللا لوسر نأ ديعس يبأ نع ةيطع نع سيق نب ورمع نع يبراحملا
 . ° الاقتسا

 نب ىيحي انثدح : الاق قاوسلا ورمع نب دمحمو بيرك وب انثدح يذمرتلا هاور ام اهنمو

 مالسلا هيلع يبنلا نأ» سابع نبا نع ءاطع نع ةاطرأ نب جاجحلا نع ةفيلخ نب لاهنملا نع ناميلا

 ءالت ًاهاوأل تنك نإ هللا كمحر : لاقو « ةلبقلا لبق نم هذخأف « جارس هل جرسأف ًاليل اربق لحد

 . ۳ رح ثیدح : لاقو ءاعبرأ هيلع ربكو « نآرقلل

 هيلع- هللا لوسر عمس هنأ دوعسم نب هللا دبع نع «هعماج» يف لالجلا هاور ام اهنمو

 ىتح امكاخأ ينم ايندأ لوقي وهو[ .es ]‹ نيداجبلا يذ هللا دبع ربق يف وهو -مالسلا

 نب رمع نع ٠ هفنصم» ىف ةبيش ىبأ نبا هاور ام راثآلا نمو «ةلبقلا لبق نم هذخأو هدحل يف هدنسآ
 . ةلبقلا لبق نم هلخدأو اًعبرأ ففكملا نب ديزي ىلع ربك -هنع هللا يضر- اًبلع نأ دعس

 لهآ ىأر نم ينربخأ لاقو ةلبقلا لبق نم لخدأ - مالسلا هيلع - هنأ يعخنلا ميهاربإ نع جرخأو

 ‹ مظعم ةلبقلا بناج هلوق . مهضرأ فعضل لسلا ىلإ اوعجر مث ةلبقلا نم تيم اب نوذخأي ةنيدملا

 نإف . ةلبقلا بناج نم تيملا لاخدإ بحتسملا ذئنيحف لضفأ تناكف تاهحلا فرشأ اهتهج نأل
 مث ةزانحلا ىلع ىلص هنأ يباحصلا يراصنألا يمطخلا ديز نب هللا دبع نع دواد وبأ ىور تلق

 نم انيورام : تلق . حيحص هدانسإ : يقهيبلا لاقو «ةنسلا نم هنإ لاقو هسأر لبق نمربقلا هلخدأ

 يف مزح نبا لاقو < لسلا ركنأ يميتلا ميهاربإ نأ ىلع لالدتسالا هب متي الف « اذه ضراعي راثآلا
 هللا ءاش نإ بيرق نعاهركذنام ىلع ةبوجأ هيفف حص نإف « حصي ال لسلا ثيدح : «ىلحملا »

 . ىلاعت

 . سلدم فيعض وهو يفوعلا ةيطع هيفو ]٠١١١][ ةجام نبا « ينابلألا هفعض : فيعض (1)

 ]٠١٠۹[. يذمرتلا « ينابلألا هفعض : فيعض (۲)
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 ةلم ىلعو هللا مسب هعضاو لوقي هدحل يف عضو اذإف « ب يبنلا لاخدإ يف تاياورلا تبرطضاو

 ربقلا يف ةناجد ابأ عضو نيح : - مالسلا هيلع - هللا لوسر هلاق اذك « هللا لوسر

 هيلع- يبنلا لاخدإ ةفاضإ :ش (- مالسلا هيلع- يبنلا لاخدإ يف تاياورلا تبرطضاو ) :م

 هجوو « هربق- مالسلا هيلع- يبنلا لاخدإ يف يأ لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم -مالسلا

 ال تاياورلا تضراعت املف « ةلبقلا لبق نم لخدأ هنأ يور امو < الس لس هنأ يور ام بارطضالا

 باوجلاف انملس نئلو « ةحيحص ريغ لسلا ثيداحأ لوقن انأ ىلع « مصخلل ةجح لمتحملا نوكي

 . هوجو نماهنع

 هيلع- هللا لوسر لعف هانيور امو « هلوق وأ ةباحصلا لعفامإ مصخلا هاور ام نأ : لوألا

 . هعم مالك دحأل سيلو -مالسلا

 . ضرألا ةواخرل اهتماقإ نم اًقوخ لعف هاور ام نأ لمتحي هنأ : يناثلا

 . طئاحلا برقل ةزانحلا عضو هيف عسي ام ةلبقلا ةهج نم نكي مل : ثلاثلا

 -مالسلا هيلع -هنأل « ةرورضلا لجأل كلذ ناك اًمئاق هاور ام حص نإو : ةياردلا» يفو

 مهيلع- ءايبنألا نفد يف ةنسلا تناكو « طئاحلا لبق نم- اهنع هللا يضر- ةشئاع ةرجح يف تام

 لجأل ةلبقلا لبق ريرسلا عضو نم اونكمتي ملف « هيفاوضبق يذلا عضوملا يف اونفدي نأ -مالسلا

 هللا يضر- رمع نباو سابع نبا نع يور ال ةلبقلا بناج نم تيملا لخدي الو ٠ لس اذهلف طئاحلا

 نع يور « حاضياالا» ي يفو ةلبقلا هلبق نم لخدي تيم ا نإ : لاق -مالسلا هيلع- يبنلا نأ - مهنع

 لبقتسا يلع اي :لاقو لجر ةزانج ىلع - مالسلا هيلع - ًيبنلا دهش : لاق -هنع هللا يضر -يلع

 « ههجوب هوبكت الو هبنجل هوعضو « هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب اًعيمج اولوقو ًالابقتسا ةلبقلا هب

 . هرهظب هوقلت الو

 :ش ( هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب :هعضاو لوقي هدحل يف ) :م تيملا يأ :ش ( عضو اذإف ) :م

 هللا مسب ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو « كانملس هللا لوسر ةلم ىلعو « كانعضو هللا مسب يأ

 هللا مسب «طيحملا»يفو « رمع نبا نع ةجام نبا هاور « هللا لوسر ةلم ىلعو هللا ليبس يفو

 .هللا لوسر ةلم ىلعو هللابو

 ابأ نِإف « شحاف مهواذه :ش ( ربقلا يف ةناجد ابأ عضو نيح- مالسلا هيلع- هلاق اذك ) :م

 هركذ -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ةرشع يتنثا ةنس ةماميلا موي اديهش لتق ةناجد

 . «هخيرات» يف ةمثيخ يب نبا

 نم ةيمست يف لاق قاحسإ نب دمحم ىعدتسا ةناجد يبأ ةمجرت «يناربطلا مجحم» يفو

 ءاخلا حتفب ةشرخ نبا ةلمهملا نيسلا رسكب نامس همساو ةناجد وبأ راصنألا نم ةماميلا موي دهشتسا
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 دالب يهو « باذكلا ةمليسم ماقم ينعي « ةيدابلاب ةنيدم فورحلا رخآ ءايلا حتفب ةماميلاو

 نب دلاخ قيدصلاركب وبأ هيلإ لسرأ اهب ابنت الو « زاجحلا رئاس نم ًالخن رثكأ يهو « ةفينح ينب

 . ليوط لاتق هموق نيبو « هنیب عقوو « -امهنع هللا يضر- ديلولا

 »¢ -هنع هللا يضر- ةزمح لتاق معطم نب ريبج ىلوم برح نب يشحو هيلإ مدقت رمألا رخآو

 دهشتساو طقسف فيسلاب هبرضف ةناجد وبأ هيلإ عراسو رخآلا نم تجرخو هتباصأف ةبرحب هامرف

 .‹طوسبملا» يف اذكه ركذ مالسإلا خيش نإف « ديلقتلا مهولا اذه رقأو -هنع هللا يضر- ةناجد وبأ

 نيداجبلا وذ وه هربق يف -مالسلا هيلع يبنلا هعضو يذلاو« عئادبلا « بحاص رکذ اذكو

 دنع ملسأ الو « هللا دبع- مالسلا هيلع- يبنلا هامسف « ىزعلا دبع همسا ناكو « هللا دبع همساو

 داجيلاو ‹كوبت ةوزغ ىف تام ‹« مهنم برهف ظيلغلا ءاسكلا وهو اداجب هوسبلأو هودرج هموق

 . ميحل ابو ةدحوملا ءابلا رسكب

 ىدتراف : ليقف اهل اداجب همأ تعطق- مالسلا هيلع -يبنلا ىلإ ريصملا دارأ امل : ريثألا نبا لاق

 . ىرخألاب رزتاو امهادحإ

 نب جاجحلا ثيدح نم ةجام نبا ىورف قيرط نم رمع نبا ثيدح بابلا اذه يف يور دقو

 هللا مسب» : لاق ربقلا تيملا لخد اذإ- مالسلا هيلع- يبنلا ناك : لاق رمع نبا نع عفان نع ةاطرأ

 ¢ هللا لوسر ةلم ىلعو هللابو هللا مسب ظفل دازو « يذمرتلا هاورو ¢ « هللا لوسر ةلم ىلعو

 .هجولا اذه نم بيرغ نسح : لاقو

 رمع نبا نع يجانلا قيدصلا يبأ نع ةداتق نع مامه ثيدح نم هننس» يف دواد وبأ هاورو

 . ۳ «یییحص)» یف نابح نبا هاور دانسإلا اذهبو < هللا لوسر ةنس ىلعو هللا مسب ظفلب هوحن

 «هللا مسب : اولوقف مهروبق يف مكاتوم متعضواذإ: طظفلب «كردتسملا» يف مكاحلا هاورو

 . "ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو «« هللا لوسر ةلم ىلعو

 هاورو « ةبعش هفقوأ اذإ دحأب للعي ال ثيدحلا اذه لثم دنسأ اذإ نومأم تبث ىيحي نب مامهو

 اًماشهو ةبعش نأ الإ تبث وهو دانسإلا اذهب ىيحي نب مامه هعفرب درفت :لاقو ‹ يقهيبلا

 . فيعض وهو ةاطرأ نب جاجحلا هيفو « ]٠٠١١[ ةجام نبا ]٠٠١۷[ يذمرتلا هاور (۱)

 : سلدم وهو ةداتق ةنعنع هيفو [۳۲۱۳] دواد وبآ هاور (۲)

 . )۳٦1/۱( مکاجل ا هاور (۳)



 . ظوفحملا وه فوقوملا يف ينطقرادلا لاقو « رمع نبا ىلع اًقوقوم ةداتق نع هايور يروتسدلا

 ناك ةئ يبنلا نأ اعوفرم هب ةداتق نع ةبعش ثيدح نم« هحيحص) يف نابح نبا هاور : تلق

 «طسوألا» يف يناربطلا ىورو «« هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب»: لاق هربق يف تيملا عضو اذإ

 . مكاحلا ظفلب اعوفرم رمع نبا نع عفان نع بويأ ثيدح نم
 يل لاق : لاق هيبأ نع جالجللا نب ءالعلا نب نمحرلا دبع ثيدح نم اًضيأ يناربطلا ىورو

 ىلعو هللا مسب لقف دحللا يف ينتعضو اذإف « يل دحلاف تم انآ اذإ ينب اي دلاخ نب جالجللا يبأ

 تعمس ينإف اهتمتاخو ةرقبلا ةحتافب يسأر دنع أرقا مث اتس بارتلا يلع نس مث « هللا لوسر ةلم

 . كلذ لوقي- مالسلا هيلع- هللا لوسر

 . دلاخو ءالعلا هانبا هنع ىور قشمد لزن يباحص يرماعلا ءالعلا وبأ جالحلا : تلق

 . ةيافكلا لوصح ربتعملا نأل « عفش وأ هلخد رتو رضي الف هربق ىلإ تيم اب اوهتنا اذإ : عورف
 ‹ لضفلا هنباو سابعلاو يلع عبرأ- مالسلا هيلع- هربق لخد هنأ حص دقو «ةريخذلا» يفو

 . عبارلا يف اوفلتخاو

 خيش ركذو «-مالسلا هيلع- هللا لوسر ىلوم حلاص عبارلا نأ : يناولحلا ةمئألا سمش ركذ

 نب ةريغملا عبارلا نأ : يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو « بيهص بارلا نأ : هداز رهاوخ مالسإلا

 ‹ ةماسأو ‹ لضفلاو «يلع -مالسلا هيلع- هربق لحخد دواد يبأ ةياور يفو « عفار وبأ وأ «ةبعش

 . ةعبرأاوراصف « مهعم فوع نب نمحرلا دبع نباو

 سابعلاو يلع عبرأ -مالسلا هيلع -هنفد يلو « يلع نع «يقهيبلا تاياور ضعب يفو

 مهنأ « سابع نبا نعو « يناولحلا هركذامك -مالسلا هيلع- هللا لوسر ىلوم حلاصو «لضفلاو

 ء- مالسلا هيلع- هللا لوسر ىلوم نارقشو « سابعلا نب مثقو « لضفلاو « يلع « ةعبرأ اوناك
 . مالسلا هيلع هالوم حلاص بقل نيشلا مضب وهو

 همع انبا لضفلاو يلع ءاربك لاجر ةعبرأ مالسلا هيلع هربق لحخدأ دقو : «ةضراعملا» يفو

 رذعت نإف « رتولا كلذ يف بحتسي : يعفاشلا لاقو « هالوم ةماسأو فوع نب نمحرلا دبعو

 ‹ ربقلا يف ةأرملا عضوب ىلوأ مرحملا محرلا وذو « هانركذام هيلع ةجحلاو « ةثالثف الإو « دحاوف

 . بناجألا اهعضي مرحم اهل نكي مل نإو اهنفد يلت اهبناوج نم حالصلا لهأف :«تاعقاولا» يفو
 هركذ نيبيرق اناك نإو رفاك الو ةأرما ربقلا لخدي الو محر ريغ نم مرحملا وأ «طيحملا» يف ركذ

 . ٤٤( /۳) عمجملا « نوقثوم هلاجر : يمثيهلا لاق ()
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 دعاوق نم دجوي نأ الإ «كلذك كلام لاقو « «هقفلا عماوج» يف يباتعلاو « «هحرش» يف يرودقلا
 . ءاسنلا اهيف اهرشابي ال دمحأ لوق نم حصألاو « ةفلك ريغ نم كلذ قيطت نم « ءاسنلا

 وأ الجر تيملا ناك ءاوس « لاجرلا نفدلا ىلوتي نأ ىلوألا يوونلل «بذهملا حرش» يفو
 ةأرملا لمح ءاسنلا ىلوتيو : ينالديصلا لاق «نايبلا بحاص» لاقو « هيف فالخ ال اذهو « ةأرما

 . ربقلا يف لجر ىلإ اهملستو ةزانجلا ىلإ لستغملا نم

 هلاق املثم ىلع يعفاشلا صن دقو : اولاق ٠ ينالديصلا ريغل اذه رأ ملو «نايبلا» بحاص لاق

 . «مألا» يف ينالديصلا

 تحت لعجي ةلبانحلاو ةيعفاشلا بتك يفو « بارتلا ربقلا يف شرفي نأ ةنسلا : “عيبانيلا» يفو
 «مئادبلا»و «طوسبملا» يفو « انباحصأ نع هيلع فقأ ملو : يجورسلا لاق « رجح وأ ةنبل هسأر

 ليهو هيلجر عضوم يف هسأر لعج وأ رسيألا هقش ىلع وأ ةلبقلا ريغل هربق يف عضو ول : امهريغو

 ‹ نبللا عزن هيلع بارتلا لهي ملو نبللا عضو نإف « مهيديأ نم هجورخل هربق شبني ال بارتلا هيلع
 . كلام نع عفان نبا هاورو « بهشأ لوقو « لسغ نكي مل نإ لسغيو هعضو يف ةنسلا ىعارتو

 لب شبني ال ربقلا يف موقلا عاتم عقو نإو « ةلبقلا ريخل عضو اذإ هشبن زوجي : يعفاشلا لاقو
 . «طوسبملا» يفاذك « جرخيو عاتملا ةهج نم رفحي

 يف همتاخ طقس هنأ ةبعش نب ةريغملا نعو « هجارخإو هشبنب سأب ال :هقفلا عماوج» يفو
 رختفي ناكو « هينيع نيب هلبقو همتاخ ذخأو نبللا عفر ىتح ةباحصلاب لاز امف =٠ مالسلا هيلع-هربق

 هريغ نفد زوجي اًبارت راصو تيملا يلب ولو -مالسلا هيلع- هللا لوسرب ادهع رخآ انآ : لوقيو كلذب
 ةدخم ربقلا يف تيملا سأر تحت نوكي نأ هركو « هب تاعافتنالا رئاسو هيف ءانبلاو هعرزو هربق يف

 هاور « هربق ىف ءىش تيملا تحت ىقلي نأ سابع نبا هرکو « «ينانيغرملا» هركذ اذكه « اهوحنو
 ا ٠ . يذمرتلا

 -مالسلا هيلع- هربق يف لعج دقو « ءيش ضرألا نيبو هنيب لعجي ال : ىسوم نبا نعو
 ‹ ربقلا يف -مالسلا هيلع- هللا لوسر تحت ةفيطقلا تحرط : نارقش لاق : لاق « ءارمح ةفيطق
 ةنيدملا نأل- مالسلا هيلع- هتحت ةفيطقلا تلعج اغنإ ليقو « قافتا نع كلذ نكي ملو يذمرتلا هاور

 . ةخبس

 هتحت نارقش اهطسبف ةفيطقلا يف اوعزانت اًلعو سابعلا نأ يور دق :«ةضراعملا» يف لاقو
 هيلع- ناك : ضايع لاقو « ةفينح يبأ نبا هلاق « ثاريملا يف عزانتلا عطقنيو فالمخلا عفريل
 دنسیو «ربقلا يف اهاقلأف ادبأ هدعب دحأ كسبلي ال هللاو : نارقش لاقف « اهشرفيو ًاهشبلي-مالسلا
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 نبللا ىوسيو راشتنالا نم نمألا عوقول ةدقعلا لحتو يب هللا لوسر رمأ كلذب « ةلبقلا ىلإ هجويو
 نبللا هربق ىلع لعج يَ هنأل دحللا ىلع

 ربقلا ةهج نم دحللا دنسي يأ « دحللا ىلع نبللا ىوسيو بلقني ال ىتح هوحن وأ بارتلاب تيملا

 . هيف نبللا ماقيو

 لزني اليك ايماح ادس بصنيو «ديفملا» يفو « ةماقإلا وهو : حيرش ركذ «عئادبلا» يفو

 هب دنسي ام لضفأ ةيكلاملا نم بيبح نبا لاقو « عامجإب هيف نبللا لامعتساو « تيملا ىلع بارتلا

 ‹ بارتلا نم لضفأ كلذ لكو « بصقلا مث ةراجحلا مث رجآلا مث دمارقلا مث حوللا مث نبللا

 . توباتلا نم لضفأ بارتلاو

 -هللا لوسر رمأ كلذب ) :م ةلبقلا ةهج ىلإ هعضاو تيما هجويو يأ :ش ( ةلبقلا ىلإ هجويو ) :م
 رمألا دوروو « -مالسلا هيلع- هللا لوسر رمأ « ةلبقلا ىلإ تيملا هيج وتب يأ :ش ( -مالسلا هيلع

 . تبثي مل -مالسلا هيلع- هللا لوسر نم كلذب

 نب ديبع نع نابيش نب ديمحلا دبع نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور ثيدحب هل سنأتسي نکلو

 يه : لاق « رئابكلا ام هللا لوسر اي : لاق الجر نأ ةبحص هل تناكو هيبأ نع ىبتكلا ةداتق نب ريمع

 نم ةجام نبا ىورو « اًتاومأو ءايحأ مكتلبق لاق مث « مارحلا تيبلا [ ... ]اهركذف « عستلا

 دقو « ةلبقلا هب دنسأو ةلبقلا لبق نم ذخأ -مالسلا هيلع -هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 . هانرکذ

 نيفكتلا دنع اهدقع ناك يتلا ةدقعلا هربق يف تيم لا عضاو لحيو يأ :ش ( ةدقعلا لحتو ) :م

 ‹ هيلع نبللا ىوسيو ) :م ربقلا يف هعضوب :ش ( راشتنالا نم نمألا عوقول ) :م راشتنالا نم اًقوخ

 . ( نبللا هربق ىلع لعج- مالسلا هيلع - -هنآل

 انبصنو دحلأ -مالسلا هيلع “يتلا نأ رباج نع هحیحص يف نابح نبا هاور ثیدحلا اذه :ش

 نأ- اهنع هللا يضر- ةشئاع نع اًضيأ جرخأو« ربش وحن ضرألا نم هربق عفرو اًبصن نبللا هيلع

 مكاحلا ج -رخأو . نبللا هيلع تصنو هل دحخلأو ةيلوحس باوثأ ةثالث يف نفك- مالسلا هيلع -يبنلا

 دحلأو : لاق نأ ىلإ - مالسلا هيلع- ىبنلا تلسغ : لاق -هنع هللا ىضر- یلع نع «هک ر دتسم) یف

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو « اًبصن نبللا هيلع بصنو « اًدحل مالسلا هيلع هللا لوسرل

 . دحللا ريغ هنم هاجرخي ملو

 عنص امك اًبصن نبللا يلع اوبصناو « دحل يل اودحلا : هيف تام يذلا هضرم ىف لاق هنأ هيبأ نع

 هيلع- يبنلا نأ يبعشلا نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو .- مالسلا هيلع- هللا لوسرب

 . بصق نم اط هربق ىلع لعب --مالسلا
Yo 



 نهلاح ىنبم نأل ؛ لجرلا ربق ىحسي الو دحللا ىلع نبللا لعجي ىتح بوثب ةأرملا ربق ىجسيو

 رجآلا هركيو ‹ فاشكنالا ىلع لاجرلا لاح ىنبمو « رتسلا ىلع

 نأ ىلإ بوثب ةأرملا ربق ىطخي يأ :ش ( دحللا ىلع نبللا لعجي ىتح بوثب ةأرملا ربق ىجسيو) :م
 ‹« ىطغملا ىجسملاو « ةيطغت ىطغ يأ ءةيجست ىجسي ىجس لاقي. اهدحل ىلع نبللا لعجي

 : ىحضلا ] # ىجس اذإ ليللاو 3 : ىلاعت هللا لاق « ملظأ اذإ « ليللا ىجس لاقي « ىجس هیئالثو

 نكس اذإ ةداتق نعو « ءيش لك ىطغ كاحضلا نعو « همالظب لبقأ اذإ يفسنلا ريسفت يف ركذو

 : ىلاعت هلوقو « مادو نكس اوجس وجسي ىجس : يرهوجملا لاقو « همالظ رقتساو قلخل اب

 هيلع تددم اذإ ةيجست تيملا تيجسو « يجاسلا رحبلا هنمو « نكسو ماد اذإ (ىجس اذإ ليللاو#

 . ابوٿ

 نأ يعفاشلا بهذم نم روهشملاو «دمحأو كلام لاق هبو :ش ( لجرلا ربق ىجسي الو ) :م

 نبا ثيدح نم يقهيبلا هاور ام وهو « فيعض ثيدحب قلعتو « دكآ ةأرملاو لجرلا ربق ىجسي
 نب ىيحي ثيدح نم الإ هظفحأ ال : لاق مث « هبوثب دعس ربق يي هللا لوسر للج : لاق سابع

 وبأ هراتخاو « ةأرملاب هصاصتحا يف اهجو يعفارلا ىكحو « فيعض وهو رازيع يبأ نب ةبقع
 - يلع نع ىورو . لجرلل كلذ ةهارك حيرشو ديز نب هللا دبع نع رذنملا نبا ىكحو « لضفلا

 اذه عنصياغإ :لاقو < هبذجف ابوث هربق یلعاوطسبو اتیم اونفد دقو مهاتأ هنأ - هنع هللا يضر

 . ءاسنلاب

 لاقف بوثب ربقلا رمخف يراصنألا ديز يبأ نفد- هنع هللا يضر- كلام نب سنأ دهشو

 نألو ءركني الو ربقلا ريفش ىلع دهاش سنأو ءاسنلا رمخي اإ « بوثلا اوعفرا : سنأ نب هللا دبع

 قيلي رتسلاو اهنفك يف ديز ىتح ةروتسم ةروع ةأرملاو « هتزانج شعنت ال اذهلو ءاسنلاب اهبشت هيف
 مهضعب لوأ دقو « ربقلا يف نيلخادلا ىلع جلئلاو رطملاو ديدشلا رحلا يهو « ةرورضل الإ ءاسنلاب

 نم ءيش ىلع دحأ عالطا عقي ال ىتح يجسف هندب رتس نكي مل هنفك نأل يجس اإ دعس ثيدح

 . لمأت هيفو هئاضعأ

 ینبمو) :م ةروتسم ةروع نهنأل :ش ( رتسلا ىلع ) :م ءاسنلا لاح يأ :ش ( نهلاح ینبم نأل) :م

 وأ «هرهظ وأ « ةالصلا يف وهو لجرلا سأر فشكنا اذإ اذهلو :ش ( فاشكنالا ىلع لاجرلا لاح

 نأ حص دقو « اهتزانج ىلع شعنلاب ةأرملا تصتخا كلذكف ةأرلا فالخب « هتالص لطبت ال هنطب

 رتست نأ اهتوم لبق تصوأو اهتزانج ىلع شعنو بوشب يجس - اهنع هللا يضر- ةمطاف ربق
 . ءاسنلا قح يف ةنس يقبف لخنلا ديرج نم اًشعن اهل اوذختاو اهتزانج

 هب ىنبي يذلا رجآلا : يرهوجملا لاق « ءارلا ديدشتو ميجلا مضب :ش ( رجلا هركيو ) :م

 . لوعاف ىلع روجآ اضيأ لاقيو « برعم يسراف
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 سأب الو ًالؤافت هركيف رانلا رثأ رجآلاب مث يلبلا عضوم ربقلاو « ءانبلا ماكحإل امهنأل ؛ بشخلاو

 بصقلاو نبللا بحتسيو « ريغصلا عماجلا » يفو . بصقلاب

 يرهوجلا لاقو « ةلمهملا لادلاب دسرغلا هل لاقو « رانلاب ىوسملا بوطلا وه رجآلا : تلق

 . دحللا يف بشخلاو رجلا هرك ينعي :ش ( بشخلاو) :م دسارغلا عمحلاو « رجآلا دسرغلا

 رسكب :ش ( ىلبلا عضوم ربقلاو ءانبلا ماكحإل ):م بشخلاو رجآلا نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م

 . هتددم ءابلا تحتف نإق « رسكلاب ىلب ىلبي بوثلا يلب نم ةدحوملا ءابلا

 هب دصقيو ءانبلا ماكحإل رجلا نأ انلو « رجآلا هركيال يعفاشلا دنعو : يزارتألا لاقو

 دحللا ىلع نيللا فلخ رجآلا لعج اذإ انخياشم ضعب دنعو « ءاقبلا عضومب سيل ربقلاو « ءاقبلا

 . هب سأب ال

 نبللا نوبحتسي اوناك : يعخنلا ميهاربإ لاقو« بشخلا دمحأ مامإلا ركذ  ينغم ايفو

 الو - مالسلا هيلع -يبنلا نع لقني مل هنأل « توباتلا يف نفدلا نوبحتسي الو بشخلا نوهركيو

 . مهنع هللا يضر - هباحصأ نع

 دق مهضعب نأ ىلإ ةراشإاذهو « لؤافتلا لجأل يأ :ش ( لافت هركيف رانلا رثأ رجآلاب مث ) :م

 ‹ هيف عماجلا مدعل بشخلا نود رانلا ةبسانل رجلا هركف « ليلعتلا يف بشخلاو رجآلا نيب قرف

 دقو راحل ا ءاملاب تيملا لسغي نأ ةنسلا نإف « ةهاركلا هيلع حلصت ال رانلا ساسم نأب مهضعب هدرو

 ‹ ةفاظنلا ةدايزل هيلإ ةجاحلا تسم راحل ا ءاملا نأ : لوألا « نيباوجب هنع بيجأو <« رانلا هتسم

 . ةهيركلا حئاورلا عفد ىلإ ةساجنلا لسغ دنع رانلاب رامجإلا بحتسا اذهلو

 باذعلاو ةنحلا لحم ربقلاو « رانلاب لؤافتلل ربقلا يف رانلا هتسم ام لاخدإ هوركملا نأ : يناثلا

 لاقو « اهب زئانجلا عابتاو ربقلا دنع رانلاب رامجإلا هركي اذهلو  ةرخآلا لزانم نم لزنم لوأو رانلاب
 لامعتسا نيب ةالصلا باتك يف عمج هنأل بجوأ ءانبلا ماكحإب ليلعتلا : يسخرسلا ةمئألا سمش

 نإف ‹ تيملا لوح ناك اذإاذه : ىشاترمتلا لاقو . اهيف رانلا ىنعم دجويالو[. . . . . ]رجلا

 شبنلا نع ةنايص نبللاب مينستلا اوداتعا امك اذهو « عبسلا نم ةمصع نوكي هنأل هركي ال هقوف ناک

 . اًتسح كلذاوأرو

 نأل كلذو « دحللا يف بصقلاو نبللا بحتسيو « دحللا يف يأ :ش ( بصقلاب سأب الو ) :م

 . باهذلا عيرس وهو ءاقبلا هب دصقي ال بصقلا

 (ريغصلا عماجلا» ظفلب حرص اغنإ :ش ( بصقلاو نبللا بحتسيو «ريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 ال ةدملا يفن ىلع لب« بابحتسالا ىلع لدت ال يرودقلا ةياور نأل يرودقلا ةياور هتياور ةفلاخمل

 ال يرودقلا ةياور نألو « هيلع لدت «ريغصلا عماجلا» ةياورو « بصقلاب سأب الو لاق ثيح « ريغ
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 ربقلا منسيو بارتلا لاهي مث بصق نط هربق ىلع لعج ب هنأل
 هاعدا ام : تلق . لمكألا هلاق اذك « لدت «ريغصلا عماجلا» ةياورو « امهنيب عمجلا زاوج ىلع لدت
 ظفلب ناك اذإ امأو فطعلا واوب بصقلاو نبللا بحتسيو « ريغصلا عماحجلا» ظفل ناك اذإ حصي اغإ
 - هنأل لدت ريغصلا عماجلا ةياورو هلوق دعب لمكألا لاق مث كلذ ىلع لدي الف ٠ لصألا يف امك وأ
 امهنيب عمجلا زاوج ىلع ًاليلد ثيدحلا عقوأ نإ : تلق . بصق نط هربق ىلع لعج- مالسلا هيلع
 . ىفخي ال ام ىلع ًالصأ كلذ ىلع لدي الف

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ًالسرم يبعشلا هاور اذه :ش ( بصق نط هربق ىلع لعج هب هنأل ) :م
 لعج مالسلا هيلع يبنلا نأ يبعشلا نع ثراحلا نب نامشع نع ةيواعم نب ناورم اندح  هغنصم)
 . ٩ بصق نط هربق ىلع

 لاق هنأ يئاولحلا ةمئألا سمش نع يكحو « بصقلا نم ةمزحلا مضلاب نطلا « برخملا يفو
 هركي ال مهضعب لاق « هيف خياشملا فلتخا دقف لومعملا بصقلا امأو « لمعي مل بصق يف اذه
 يأ :ش ( بارتلا لاهي مث ) :م . لومعل اب ةنسلا دري مل هنأل هركي مهضعب لاقو هلك بصق هنأل
 ءيش لكو « ليك ريغ نم هتببص بارجلا يف قيقدلا تلهأ لاقي ء نبللا ةيوست دعب هيلع بارتلا بصي
 . هوحنو ماعط وأ بارت وأ لمر نم ًالاسرإ هتلسرأ

 ىفو « بصي يأ « بارتلا لاهي هنمو . بصناو ىرج يأ « ًالاهيإو اليه هليهأ هتله : تلق
 بارتلا ىلع دازي ال نبللا ىلع بارتلا بص اذإ مث « هبص اذإ ٠ هلاهأو « بارتلا لاه ( - [
 . ربقلا بارت ىلع دازي نأب سأب ال دمحم نعو «ةدايزلا هركي « ةفحتلا» يفو . ربقلا نم جرخ يذلا

 « رخآ ربق ىلإ ربق بارت لقني الو « طيحملا» يف هركذ « ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور لوألاو
 ىلص- مالسلا هياع- يبتلا نأ- هنع هللا يضر ةريره يبأ ةياور هيلع بارتلا يثح بابحتسا يفو
 . ةجام نبا هاور اًنالث هسأر لبق نم هيلع ىثحف ربقلا ىتأ مث « ةزانج ىلع

 بحتسملا وهو « تايثح ثالث ربق ىلع ىثح- مالسلا هيلع- هنآ يور ؛زيجولا حرش» يفو
 اهيفو # ةيناثلا يفو € مكانقلخ اهنم # : ىلوألا عم لوقي نأ بحتسيو؛ ةمتتلا» يفو ء[ . [
 نم :ش ( ربقلا منسيو) :م . [ ٠١ : هط ] € ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو # ةثلاثلا يفو € مكديعن
 ربق لاقي «بدألا ناويد» يفو . ًاليلق رثكأ وأ ربش رادقم ضرألا نم هعفر ربقلا مينستو مينستلا
 « ثيللاو « يروشلاو «بيبح يبأ نب ديزو ةحلط نب ىسوم لاق هبو « حطسم ريغ يأ منسم
 ةريره يبأ نب يلع وبأو يربطلا يلعوبأ مينستلا راتخاو ٠ ؛ينغملا»يفو . دمحأو ٠ كلامو
 اوفلاخو « هيلع مهقافتا نيسح يضاقلا ركذو . يسحخرسلاو ينايورلاو يلازغلاو ينيوجملاو

 . (۷۳ )٩/ تاقبطلا يف دعس نباو ١١۳( ٠ /۳) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور )1(
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 ‹ عبري ال يأ حطسي الو

 اوفلاخو ‹ هيلع مهقافتا نيسح يضاقلا ركذو . يسخرسلاو ينايورلاو يلازغلاو ينيوجلاو

 . ءيجي ام ىلع حطسي هدنع نإف « كلذ يف يعفاشلا

 يبو انباحصأ ةعامجو مينستلا ءاملعلا رثكأ راتخاو : «لامكإلا» يف ضايع يضاقلا لاقو

 ردق «ناخ يضاق »يفو . ربش وأ عباصأ عبرأ ردق ربقلا مينستو «طيحملا» يفو « يعفاشلاو ةفينح

 . ربش ردقب ربقلا صخشي :«بذهملا» يفو « ربش

 هاور اب جتحاو « كلام نع هلثمو « حطسي ىعفاشلا لاقو :ش ( عبرب ال يآ حطسي الو ) :م

 هيلع عضوو ميهاربإ هنبا ربق حطس- مالسلا هيلع- يتلا نع هييأ نع دمحم نب ميهار نع

 ام ىلع كثعب الأ يلع يل لاق « نابح همساو يدسألا حاتفلا يبأ نع يذمرتلا هاور ابو «ىصحلا

 . ° هتسمط الإ الاثم الو هتیوس الإ اًقرشم ًاربق عد ال: هللا لوسر هيلع ينثعب

 : تلقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلع تلحد : لاق دمحم نب مساقلا نع دواد وبأ هاور ابو

 لر وم ل روی ةتالث نع يل تفشکف ۽ مالسلا هيلع- هللا لوسر ربق نع يل يفشكا هامأ اي

 نيب هسأر ركب ابأو اًمدقم -مالسلا هيلع- هللا لوسر تيأرف ءارمحلا ةصرعلا ءاحطبب بب حوطسم نط

 - مالسلا هيلع- يبنلا لجر دنع هسأر رمعو - مالسلا هيلع- يبنلا يفتك

 هنأ هثدح رامتلا نايفس نأ شايع يبأ نب ركب يبأ نع « هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ ام انلو

 رامتلا ال و رانيد نبا نع يراخبلا وري ملو «يراخبلا ليسارم نم وهو . اًمنسم يي يبنلا ربق ىأر

 . هریغو نیعم نبا هقثو دقو اذه

 - يبنلا ربق هيف يذلا تيبلا تلحد : : لاق نايفس نع هظفلو «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 . منسم -امهنع هللا يضر- رمعو ركب يبأ ربقو -مالسلا هيلع- يبنلا ربق تيأرف- مالسلا هيلع

 اور امعو « لسرماب جتحي ال وهو « لسرمو فيعض هنأ يعفاشلا هاور امع : باوجلاو

 نأ دواد وبأ هاور امعو « ةاهابملا اهب بلطت يتلا ةبنبملا يه هيف ةروكذملا ةفرشملا نم دارملا نأ يذمرتلا

 . اهضراعت يراخبلا ةياور

 . ةظوفحم نوكت نأ ىلوأو حصأ دمحم نب مساقلا ةياور يوغبلاو يقهيبلا لاق : تلق نإف

 ءدانعلاو بصعتلا باب نم هيفو « ةمراع نم امهنم ةوبك هذه : (بابللا» بحاص لاق : تلق

 ةياور «ينغملا» بحاص لاقو . . هحيحص يف يراخبلا ةياور ىلع دواد يبأ ةياور حجري دحأ الو

سلا هيلع- هللا لوسر نأ يعخنلا نع يراخبلا دنسأو « ىلوأو حصأ يراخبلا
 ‹ هربق منس- مال

 روبق تيآر :لاق يبعشلا نعو « منسم -مالسلا هيلع -هللا لوسر ربق نأ يلع نب دمحم نعو

o۸ 



 . منسم هنأ ربخأ - مالسلا هيلع - يبنلا ربق دهاش نمو روبقلا عيبرت نع ىهن يب هنأل

 راعش وه حيطستلا : ةمادق نبا لاقو . ةضفارلا راعش نم عيبرتلا : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو
 . اهوركم ناكف « عدبلا لهأ

 «راثآلا باتك» يف نسحلا نب دمحم هاور يهنلا اذه :ش ( روبقلا عيبرت نع ىهن ي هنأل ) :م
 ىهن هنأ -مالسلا هيلع- يبنلا ىلإ هعفري انل خيش انثدح : لاق - هللا همحر-ةفينح وبأ انربخأ : لاق

 ال روبقلا عيبرت نع ىهن هنأ باتكلا يف هلوق : يجورسلا لاقو . اهصيصجتو روبقلا عيبرت نع
 . هل لصأ

 ‹ ةفينح يبأ نع « دمحم مامإلا لثم هاور دقو « مالكلا اذه لوقي فيك هنم بجعلا :تلق
 - يبنلا ربق دهاش نمو) :م «يهنلا اذه ىلإ ءمهنم دحأ ضرعتي مل ثيح « حارشلا رمأ هنم بجعأو
 هربخو « ءادتبالا ىلع عفرلا لحم يف ةلوصوم -نَم- ةملك :ش ( منسم هنأ ربخأ - مالسلا هيلع

 ىلإ هدانسإب «زئانجلا» باتک يف نيهاش نب صفح وب ىورو . ًأدتبملا ظفل ىلإ رظنلاب ربخأ : هلوق
 ابأ تلأس « - مالسلا هيلع- يبنلا ربق يف بأ هل مهلك ةثالث تلأس : لاق -هنع هللا يضر- رباج
 . هللا دبع نب ملاس تلأسو « ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا تلأسو ٠ يلع نب دمحم رفعج
 ‹ ةمنسم اهنإ :اولاق مهلكف- اهنع هللا يضر- ةشئاع تيب يف مكئابآ روبق نع ينوربخأ : تلق

 . اذه يف يراخبلا لسرم رم دقو

 نسحلا صيصجتلا هركو « يخركلا ةياور يف نيطي الو ربقلا صجي ال «طيحملا» يف : عورف
 . نييطتلا دمحأ حابأو دمحأو « يعفاشلاو ٠ كلامو« يروثلاو « يعخنلاو

 «هيلع ًأطوي وأ ربقلا ىلع ىنبي نأ ةفينح وبأ هركو « هركي ال هنأ راتخملا :«ينغملا ةينم » يفو
 «ةمالعب ملعي وأ « طئاغ وأ لوب نم ناسنإلا ةجاح هيلع ىضقي وأ « هيلع ماني وأ « هيلع سلجي وأ

 . روبقلا نيب ىلصي وأ « هيلإ ىلصي وأ

 نأ فسوي وبأ هركو ةجاحلا ءاضقل سولجلا ىلع هنع يهنلا سولجلا يواحطلا لمحو
 . ةمالع نوكيل راجحألا عضوب وأ « ءيش ةباتكب سب الو « ناخ يضاق » يفو . هيلع بتکي

 . رذعلادنع ةباتكلاب سأب ال : «طيحملا » يفو

 هنأل فسوي وبأ ههركو « سردنيال ىتح ربقلا ىلع بارتلل اظفح هيلع ءاملا شرب سأب الو

 يف هرکذ . « هرېق نيطي مل ام ء ناذألا عمسي تيملا لازي ال » : ةي هللا لوسر لاق: لاق -هنع هللا

 . « ىنغملا»



 يف يسحخرسلاو هحرش يف يرودقلا لاقو دحاو ربق يف نالجر نفدي نأ هرکیو

 ‹نانئالا نفدي نآب سأب الف ةدايزلا ىلإ ةجاحلا تعقو نإ « ةريخذلا » ىف ىنانيغرملاو «(طوسبملا»

 . دحاو ربق يف ةثالثلاو

 نيب لعجيو امهلضفأ مدقيو « عئادبلا » يفو . عامجإ وهو ‹ ةسمخ وأ «ينانيغرملا» يفو

 ةالص يفو «دحللا يف لجرلا مدقيو « نيربق مكح يف نوكيف بارتلا نم زجاح نينثا لك

 هنع ةأرملاو « برقأ لجرلا ىلإ لجرلا نوكيو ةلبقلا ىلإ لجرلا ىلع ةأرملا مدقت ءةزانجلا
 يفو . ةيبصلا مث ةآرملا مث مالغلا هفلخ مث ةلبقلا يلي امم لجرلا لعجيو «طيحملا» يفو .دعبأ

 زع هللا ءاضقب ىضرلا ىزعملا ىلعو ربصلا ىلع مهبيغرتو تيملا لهأ ةيزعتب سأب الو :“« يربولا»

 . ةرفغملاو ةمحرلاب تيملل ءاعدلاو « نيرباصلا باوث لانيل لجو

 دجسملا وأ تيبلا يف اوسلجي نأب سأب الف نسح ةبيصملا بحاصل ةيزعتلا « ينانيغرملا» يفو

 شرف نم مجعلا دالب يف عنصي امو « رادلا باب ىلع سولجلا هركيو « مهنوزعيو مهنوتأي سانلاو

 . حئابقلا حبقأ نم قرطلا عراوق ىلع مايقلاو طسبلا

 نبا نع ةجام نباو يذمرتلا هاور « هرجأ لثم هلف اًباصم ىزع نم » : ايب هلوقف ةيزعتلا امأ
 . ”فيعض هدانسإ : يوونلا لاق . دوعسم

 يف ادرب يسک یلکث یزع نم ١ : راك هللا لوسر لاق -هنع هللا يضر- ةدرب يبأ نعو

 رفغو كءازع نسحأو كرجأ هللا مظعأ ىزعملل لوقيو . هفعضو يذمرتلا هاور « لا

 يف تيملا نفدي الو ‹ نزحلا هيلع ددجتي اليك كرتي مث «مايأ ةثالث ىلإ ىزعي هنأ مهرثكأو

 ي هللا لوسر لعفي ناك امك « نيملسملا رباقم ىف نفدي لب « اريغص ناك نإو « هراد

 هللا لوسر راوج فرشب كلذ نم رمعو ركب وبأ صخو « كلذب ءايبنألا تصخ و «هباحصأب

 رذعلاو ‹ ترثك وأ ةدملا تلق« رذعب ناك اذإ الإ نفدلا دعب ربقلا نم تيملا جارخإ عسيالو ءاي

 . اهريغو «تاعقاولا» يف اهركذ « ةعفشلاب اهل عيفشلا ذخأ وأ قحتسم ضرألل رهظي نأ لثم

 شبني ال هنع ربصت ال مألاو كانه نفدو ةيرقلا ىف اهدلو تام ةأرما : « هقفلا عماوج » يفو

 . ربصت نأ اهيلعو « اهدلب ىلإ لقني الو

 . [ فيعضلا مقر ]٠٠۸١/ ۱۸١ يذمرتلاو « ينابلألا هفعض : فيعض )١(

 . [ فيعضلا مقر ۱۸۳ / ]۱٠۸۸ يذمرتلاو « ينابلألا هلاق : فيعض (۲)

۰ 



 تناك روبقب رمأ هنأ -هنع هللا ىضر- نامثع نعو « اًضيأ رفسلا هركيال : ليقو « رفسلا نود ام
 . هلثم يف سأب ال : لیقو . مكدجاسم يف اوعسوت : لاقو < عيقبلا ىلإ لوحت نأ دجسملا دنع

 ىلإ دلب نم تيملا لقن زاوج انبهذم رهاظ : يرزالا لاقو . ةيصعمو مثإ هنأ دمحم نعو
 لاق « يواحلا »يفو . ةنيدملاب انفدو قيقعلاب دیز نب دیعسو« صاقو يبأ نب دعس تام دقو «رخآ

 اهيلإ لقني نأ راتخأف « سدقملا تيب وأ ةنيدملا وأ ةكم برقب نوكي نأ الإ هلقن بحأ ال : يعفاشلا

 . اهيف نفدلا لضفل

 . هلقن مرحي : يمرادلاو « نيسح يضاقلا لاقو . هلقن هركي : يجيندنبلاو « يوخبلا لاقو

 دق : لاق . هريغ ىلإ هربق نم تيما لوحي نأ اًسأب دمحأ ري ملو « حصألا وه اذه : يوونلا لاق

 . كلذ يف ةعامحلا فلاخو . ةحلط لوحو « هتأرما اًذاعم شبن

 مهنم «راصمألا ءاهقف نم ملعلا لهأ لوق وهو « راهنلا بحتسملاو < ًالیل نفدلا هرکی الو
 «دمحأو « يعفاشلاو يروثلاو« ءاطعو« حيرشو « بيسملا نب ديعسو « رماع نب ةبقع

 - مالسلا هيلع- يبنلا رجز :لاق رباج ثيدحل « ةيرهاظلاو يرصبلا نسحلا ههركو « قاحسإو

 . ملسم هاور « كلذ ىلإ ناسنإ رطضي نأ الإ « هيلع ىلصي ىتح ليللاب لجرلا ربقي نأ
 يف ة4 هللا لوسر اذإف « اهوتأف ربقلا يف ران سان ىأر : لاق هللا دبع نب رباج یور الو

 دواد وبأ هاور ‹ ركذلاب هتوص عفري ناك يذلا لجرلا وهو مكبحاص ينولوان لوقي وه اذإو « ربقلا
 نمامهريغو -امهنع هللا يضر- ةمطافو ‹ ةشئاع تنفدو . ملسمو يراخبلا طرش ىلع
 . اليل ةباحصلا

 اذإ روبقلا يف هب سأب ال نيلعنلاب يشملاو هيلع ةالصلا لبق هنفد نع رباج ثيدح يف يهنلاو

 لاعنلا مزح نبا عنمو دمحأ نيلعنلا هركو « يعفاشلا بهذم نم روهشملا وهو يشاملاك اهكردي مل
 : - مالسلا هيلع - هلوقل روهمجلا لوق وهو « روبقلا ةرايز ءاسنلل هركيو . اهريغ نود ةيتبسلا
 . دمحأو « ةجام نبا هاورو « حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور « روبقلا تاراوز هللا نحل»

 ‹ اًبحتسمالو « ةنس روبقلا ىلع ديلا عضو فرعنال : ثيللا وبأ لاق « « ةينقلا ١ يفو

 لاقو . فلسلا نم ريكن ريغ نم «هاندجواذكه : يرجاتلا نيدلا ءالع لاقو . اًنسأب هب ىرن الو
 لهأ ةداع هنإ : نولوقيو «كلذ نوركني[ ......... ]:لاق «ةعدب : ةمئألا فرش

 . ىراصنلا ةداع وه :[..... ] يفو .باتكلا

 الو ءربقلا حسي ال : نويناسارخلا ءاهقفلا : لاق يناهبصألا ظفاحلا یسوم وبآ لاقو
 . حيحص هوركذامو :لاق « ىراصنلا ةداع نم كلذ لك نإف « هسي الو «هلبقي
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 امو « ةنسلا تضم اذه ىلعو : لاق « هلبقيالو هديب ربقلا ملتسيال : ينارفعزلا لاقو

 دعقي الو دعب نم ربقلا رازي : «هقفلا عماوج» يفو . عرش ةركنملا عدبلا نم نآلا ماوعلا هلعفي

 نم ينارفعزلا رايتخا وهو <« ةي يبنلا ربق دنع اذكو < ةلبقلا لبقتسي تيملل ءاعدلا دنعو « رئازلا

 . اًضيأ ةيعفاشلا

 سب الو ‹ تيملا هب سنأتسي ابرو « حبست اهنأل روبقلا نم بطرلا شيشحلا علق هركيو

 « ةينقلا» يفو . بحتسي ال ةجاح ريغ نم بطرلا شيشحلا علق : اولاق اذه نعو « هنم سبايلاب

 . هيف ةالصلا هركتو « هتوم لبق اًتوبات هسفنل ذختي نأ هركي

 دعب ملع ولو « هنامز يف ةفينح وبأ ىتفأ هبو « جرخيو اهنطب قشي يح دلو اهنطب يفو تتام

 ضعب لاقو . يعفاشلا باحصأ نم حيرش نبا لاق هبو . جرخيو « اهنطب قشو شبن نفدلا

 . جرخي اج رف اهنطب سعت ةلباقلا نكلو « قشي ال : هباحصأ

 «ربقلا يف لاؤسلاو . نفدي مث تومي ىتح كرت الإو « جرح نإف لباوقلل هاطعت : دمحأ لاقو

 ‹ لسي ال نفدي مل نمف ‹ رصم ىلإ رصم نم لمحيل توبات يف لعج نأب اًمايأ نفدي ملو تام نإف
 ءايبنألا لهو . ىلاعت هللا همهليو « كلملا هنقليو لأسي عيضرلا نإ ىتح حور يذ لكل لاؤسلاو

 نولاسي هريغ لاقو . ربخ الو صن اذه يف سيل : رافصلا دهازلا مامإلا لاق ؟ربقلا يف نولأسي

 صتخي : يذمرتلا ميكحلا خيشلا لاقو . ءاملعلا ةماع لوق يف ةمألا هذهب صتخي ال لاؤسلاو

 . ةمأالا هذهب

 ‹ بذعيال ءاملعلا ةماع لاق ؟ هله ءاكبب تيملا بذعي لهو : « ةيريهظلا یواتف » يفو

 جرسلا جارسإو دايعألا يف ةربقملا ىلإ ماعطلا لقن هركيو . ةيصولا ىلع لومحم ثيدحلاو

 صالخإلا ةروسو ماعنألا ةروس ةءارقو « نآرقلا متخو نآرقلا ةءارقل ةوعدلا ذاختاو ءاهريغو

 ‹ ناضمر دعب مايأ ةتسل رطفلا لهأ حايص اذكو . كلذل ءاحلصلاو نايبصلا عمجو « ةرم فل

 دوعقلل ةربقملا يف لخدي الو« ربقلا ىلع سلجي ال نكلو « روبقلا دنع نآرقلا ةءارقب سأب الو

 . نآرقلا ةءارقل لخديو

 : ؟مولعلا عمج » يفو . مهروبق يفاودجو اذإ دوهيلا مظع رسكي الو : «ةصالخلا» يفو

 لامتحال ام مظع ىلإ رظني ال : انخياشم ضعب لاق . رباقملا يف ءاسنلا ماظع ىلإ رظنلا زوجي ال

 . ةأرملل هنأ



 ديمشلا باب

 ىف لكلا ناك نإو هلبق امع بابلااذه درفأ اغإو « ديهشلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 . لسغلاو « نيفكتلا قح يف ىتوملا نم هريغ مكح فلاخي ديهشلا مكح نأل « ىتوملا مكح

 باب بيقع ديهشلا باب ركذ قيلي هلجأب ايم لوتقملا ناك امل : «عفانملا بحاص» لاقو

 نم بابب هبقعأ « هفنأ فتح توي نم لاح نايب نم غرف امل هنأ وهو « رخآ اهجو لمتحيو « ئانجلا

 . دابعلا ةهج نم ببسب توي

 باب نم هجارخإ ناكو . ةليضفلاب هصاصتخال هلايحب ديهشلل بوب اغنإ : لمكألا لاقو

 . ىفخيال لمأت هيفو « ةكئالملا نم -مالسلا هيلع - ليربج جارخإك ةدح ىلع بابب زئانجل ا

 دوهشم : ليقو .ادوهشم ناكف هتوم نودهشي ةكئالملا نأل ليقف « ديهشلاب هتيمست يف اوفلتخاو

 هنأل : ليقو « ةماركلا نم هل هللا دعأام دهش هنأل : ليقو ‹ اهرضحيو سدقلا ةرضح دهشيو

 يناعملا هذه ىلعف « نيبذكللا مالا رئاس ىلع ةمايقلا موي- مالسلا هيلع- يبنلا عم دهشتسي نمم

 . لعاف ىنعمب ديهشلا

 اهنأ ىلع عفرلا لحم يف ةلمج :ش ( نوك ر شملا هلتق نم ) :م هلوقو < ًأدتبم :ش ( ديهشلا) :م

 . عاونأ ةئالث هركذ ام ىلع ءادهشلاو « ربخ

 .اذه : لوألا

 ةلمج :ش ( رثآ هبو ) :م لاتقلا عضوم وهو :ش ( ةكرعملا يف دجو وأ ) :م : هلوق : يناثلاو

 نم هريسفت ءيجيسو <« ةنطاب وأ ةرهاظ ةحارج رثأ هب دجو هنأ لاجلاو يأ « ًالاح تعفو

 وأ ةمذلا لهأ هلتق ول كلذكو ‹ ثلاثلا عونلااذه :ش ( نوملسملا هلتق وأ ) :م بيرق نع فنصلا

 ‹ اًصاصق وأ اًمجر نوملسملا هلتقامع هب اًرارتحا :ش ( اًملظ ) :م: هلوقب ديق اغنإو « نونمأتسلا

 ثيح نم يأ « ازييمت نوكي نأ زوجيو « اًملظ ًالتق يأ « فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع هباصتناو

 . ملظلا

 يأب ةمذلا لهأ وأ نيملسملا نع وأ هلام وأ هلهأ وأ هسفن نع اًعفادم لتق وأ : «طيحملا » يفو

 . بشخ وأ « رجح وأ ٠ صاصر وأ « رفص وأ « ساحن وأ < ديدحب « لتق ةلآ

 جزال حمرب ةنعط وأ ٠ بصق ةطيل وأ « ةجاجزب اًراهن رصملا يف لتق ول : « عئادبلا» يفو

 وأ حرج نم ديدحلا لمع لمعي ءيش لكب وا رانلاب هقرحأ وأ « اهل لصنال ةباشنب هامر وأ ءهل
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 لسغي الو هيلع یلصیو نفکیف ةيد هلتقب بجی ملو

 «قنخب وأ «راصقلا ةقدحب وأ « ةريبكلا ةبشخلاو « ريبكلا رجحلاك حالس ريغب اهيف لتق نإو

 «دمعلا هبش هنأل ؛- هنع هللا ىضر - ةفينح ىبأ دنع لسغي « لبج نم ءاقلإ وأ ٠ قيرغب وأ

 « ةزكل وأ« ةزكوب تام وأ « ةيدلا بوجول « اًقافتا لسغي «ةريغصلا ةبشخلاو ريغصلا رجحل ابو

 طقس وأ « لبج نم ىدرت وأ ٠ عبس هسرتفا وأ < هلتاق فرعي ملو « ةلحم يف ًالوتقم دجو وأ

 « بنحلا تاذ بحاصو ‹ قيرحلاو قيرغلاو ٠ نومعلعملاو « نوطبملا اذكو « طئاح هيلع

 يف ءادهش مهف ءادهشلا نم ةي هللا لوسر مهدع نيذلا عمجب تومت ةأرملاو « مدهلا بحاصو

 . ةرخآلا ماكحأو « ةرخآلا

 «لسغي ال هلاح فيك ىردي الو « ةكرعملا يف اًقيرح وأ ٠ اًقيرغدجو نإو :طيحملا » يفو

 ال ىعفاشلا دنعو . هسأر نم لزانلا كلذك « لسخغيف هفنأ فتح تيم وهف كلذك نكي مل نإو

 ريغ يف اًملظ لتق نمو ءال وأ رثأ هب ناك ءاوس ديهش وهف برحلا لهأ لاتق يف تام نم لسغي
 هيفف هبوث عطقي ثيحب ناكو « لاتقلا لاصفنا دعب تامو « مهلاتق يف جرخ وأ « رافكلا لتق

 . دمحأو «كلام لاق هبو « اديهش نكي مل : لوق يف :نالوق

 «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو «ةدحاو ةياور لسغي ال هنإف كرتعملا يف تام اذإ : « ينغملا » يفو

 . هب لمعي الو ‹« ديهشلا لسغي : الاق امهنإف« بيسملا نباو نسحلا نع الإ اقالخ هيف ملعي الو

 اًبجوم نكي مل هلتق نأ ينعي :ش ( لسغي الو هيلع ىلصيو نفكيف ةيد هلتقب بجي ملو ) :م
 باصأف اًحابم دصق اذإ ام ًاطخلا ةروص ًاطخلاو دمعلا هبش نع هب زرتحاو « ةرشابملا لاح ةيدلل

 . اًروظحم

 هلجرب هزکل وأ « هديب هزكو وأ « طوس وأ «ةريغص اصعب هلتق اذإ ام دمعلا هبش ةروصو

 سيل صاصقلاو « اديهش ناك ةيدلا تبجوو ةوبألا ضراعب صاصقلا طقس ولو ٠ تامف

 ‹ ريبكلاو ريغصلا نيب يرجت اذهلو « لتقلل ءازج ىلاعت هللا اهبجوي ةبوقع لب لحملا نع ضوعب
 . ىلام ضرع ةيدلاو« ىثنألاو ركذلاو « دبعلاو رحلاو

 هجرخي ال هنبا بألا لتق كلذكو « ةداهشلا نع هجرخي ال لتقلا دعب ةيدلا ىلع حلصلاو

 صاصقلا بوجو يلصألا بجاولا نأل ؛ دلو هنماهلو اهجوز تلتق ولاذكو « ةداهشلا نع

 اذه يفو ءةثالثلا لوصفلا يف روكذملا ديهشلا مكحاذه . لسخغي الو « هيلع ىلصيو نفكيف

 . ءايشأ ةثالث اضيأ

 . ءيجيس ام ىلع فالح هيف سيلو « نيفكتلا :لوألا
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 .مهولسغت الو مهئامدو مهمولكب مهولمز :مهيف ةي لاق دقو « دحأ ءادهش ىنعم يف هنأل

 . اًنضيأ ءيجيسو « فالخلا هيفو « هيلع ةالصلا : يناثلا

 ام ىلع بيسملا نباو نسحلا نع يورامالإ ربتعم فالحخ هيف سيلو « لسخلا: ثلاثلا
 .هانرکذ

 ءادهشو :ش ( دحأ ءادهش ىنعم يف ) :م روكذملا فوصوملا ديهشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ال نمو « ديهش وهف مهتفص ىلع ناك نمف « ةيد مهلتقب بجي ملو اوشتري ملو « اًملظ اولتق دحأ
 . الف

 لهأ عم : ةثالث لاتق يف اًملظ لتق رهاط فلكم ملسم لك ديهشلا : ؛ةريخذلا » يفو

 برشي ملو لكأي ملو ضيرمتلل اًيح لمحي ملو . لتق ةلآ يأب قيرطلا عاطق وأ يغبلا وأ برحلا
 تامو ضيرمتلل لمح ول یتح يلام ضوع همد نع بجي ملو ةليل وأ اًموي عرصملا يف شعي ملو
 « ديهش وهف ‹ ضيرمتلل ال « ليخلا هأطي اليك لمح نإو « لسغي سانلا يديأ ىلع وأ هئانثآ يف
 . یھتنا

 دحأو «ةرجهلل ثالث ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ىدحإل تبسلا موي ناك دحأ مويو
 فالآ ةثالث هيف نيكرشملا ةدع تناكو « نيتبع وذ : هل لاقيو « خسرفلا نود « ةنيدملا باب ىلع لبج

 هللا دبع فرحناو املأ نيملسملا ةدعو الجر نورشعو نانثا مهنم لتقو« سرف اتئام ليخلا ةدعو
 . ةنيدملا ىلإ عجرف ركسعلا ثلثب قفانملا يبأ نبا

 اذه : يعليزلا لاق :ش ( مهولسغت الو مهئامدو مهمولکب مهولمز : مهیف ب يبنلا لاق دقو ) :م

 . بیرغ ثیدح

 فرشأ ايي يبنلا نأ » ةبلعث نب هللا دبع نع« يرهزلا نع« هدنسم يف دمحأ جرخأ : تلق
 هجرخأو « « مهئامدو مهمولكب مهولمز ءالؤه ىلع ديهش ينإ : لاقف . دحأ ىلتق ىلع
 مهولمز) : الع هللا لوسر لاق : ةبلعث نب هللا دبع لاق يرهزلا نع « رمعم نع «يئاسنلا

 . )ر رحملا « ٩ مهئامدب

 نع « دعس نب ثيللا نع « ةعبرألا ننسلا باحصأو « هحيحص يف يراخبلا جرخأو

 ناك » لب هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع «كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع « يرهزلا
 امهدحأ ىلإ هل دهش اذإف « نآرقلل اخأ رثكأ امهيأ :لوقيو « دحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عمجي
 ملو مهئامد يف مهنفدب رمأو « ةمايقلا موي ءالؤه ىلعديهشانأ :لاقو دحللا يف همدق

 . مهيلع لصي ملو :يذمرتلاو «يراخبلا دازو « «مهلسغي

 . ]۱١۸۹۲[ یئاسنلاو )٥/ ٤۳١( دنسملا يف دمحأ هاور : حيحص (۱)
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 مهانعم يف وهف يلام ضوع هب بجي ملو غلاب رهاط وهو اًملظ ةديدحلاب لتق نم لكف

 مهنع عزني نأ دحأ ىلتقب ةي هللا لوسر رمأ : لاق سابع نبا نع هننس يف دواد وبأ جرخأو

 . بایثو مهئامدب اونفدي نأو « دولحجلاو ديدحلا

 يف جردأو ‹ تامف هقلح يف وأ هردص يف مهسب لجر يمر : لاق رباج نع اًضيأ جرخأو

 . لسم طرش ىلع هدنس : يوونلا لاق اک هللا لوسر عم نحنو وه امک هبایث

 . هيف فتلا اذإ « هبوثب لمزت : لاقي « اهيف مهوفل يآ مهولمز : هلوق

 (مهانعم يف وهف يلام ضوع هب بجي ملو غلاب رهاط وهو اًملظ ةديدحلاب اًملظ لتق نم لكو) :م

 . دويق انه اهو « دحأ ءادهش ىنعم ىف يأ :ش

 . هانركذ ام ىلع قحب لتقلا نع اًزارتحا « اًملظ لتقلا نوكي نأ : لوألا

 لهأ نم امأو . نيملسملا نم لتقلا ناك اذإ ديقلا اذه طرتشي اغإو « ةديدحلاب لتقلا : يناثلاو

 زرتحا لاقي ال « لتق ءيش يأب ديهش مهلتقبف طرشب سيلف « قيرطلا عاطقو يغبلاو برحلا

 لصحي هنع زارتحالا نأل « -هنع هللا يضر- ةفينح ىبأ لوق ىلع لقثملاب لتقلا نع ةديدحلاب

 . ةديدحلا ديق ىلإ ةجاح الف « لقئملاب لتقلا ىف ىلاملا

 . اًضئاحو اًبنج نوكي الف اًرهاط نوكي نأ : ثلاثلا ديقلاو

 هبحاصو ةفينح يبأ نيب فالخ نيذه يفو . اًيبص نوكي الو اًعلاب نوكي نأ : عبارلا ديقلاو

 نإف ءًاطخلاو دمعلا هبش نع هب زرتحا ىلام ضوع هلتقب بجي ال نأ : سماخلا ديقلاو

 مث بجواذإ صاصقلا نإف « لتقلا ةلاح كلذ نوكي نأ هيف طرشلاو « لاملاامهيف بجاولا

 لاملاب بجي هنإف « هدلو دلاولا لتق يف مكحلا كلذكو « ةداهشلا عني ال هنإف حلصلاب الام بلقنا

 . فنصملا امهركذي مل « نارخآ ناديق انه اهو . هانركذ امك ةداهشلا عني الو « لتقلا ةلاح هيف

 وه بيرق نع هانركذ يذلا : «ةريخذلا» يف هركذامو . ثترم ريغ نوكي نأ : يناثلاو

 . نسحألا عماجلا

 . [۳۱۳۸1 دواد یبا ننس « ینابلألا هفعض : فیعض (۱)

 ۳۱۳۳١[. دواد یبا ننس « ینابلألا هلاق : نسح (۲)
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 داتعم ريغ عضوم نم مدلا جورخ اذكو « لتقلا ةلالد هنأل ةحارجلا رثألاب دارملاو « مهب قحليف

 بونذلل ءاحم فيسلا :لوقيو « ةالصلا ىف انفلاخي -هللا همحر- ىعفاشلاو ‹اهوحنو نیعلاک

 رثألاب دارملاو ) :م مهب قحلي الف مهانعب نكي مل نمو « دحأ ءادهشب يأ :ش ( مهب قحليف ) :م

 : يرودقلا ةرابعو .ةحارجلا وه« رثأ هبو ةكرعملا يف دجو وأ هلوق نم دارملا يأ :ش ( ةحارجلا

 . ةحارحلارثأ هبو

 ناليسم ضرلاو حرجلاو نعطلاو حبذلاك هلتق ىلع لدت ةمالع رثألاب ديري ؛عيبانيلا » يفو

 وأ هركذ وأ هربد نم ليسي ناک نإو « نطابلا يف حرجب الإ كلذ نوكي الو هنذأ وأ هنيع نم مدلا

 بحاص ذإ « ةداعلا يف برض ريغ نم قيراخملا هذه نم جرخي مدلا نأل « اديهش نوكي ال هفنأ
 اذإ اذكو« فاعرلاب نانسألا ليستو فوخلا نم امد لوبي نابحلاو ؛ هربد نم مدلا جرخي روسابلا

 ةكرعملا يف هنوكو عزفلا نم توي دقو « فوخلا نم امد لوبي نابجلاذإ رثأ هب سيلو اتيم دجو

 . رثأالاب الإ نوكيال لتقلا نإف « ةباصإلا نودب « هلتقل ببسب سيل

 هيلإ فاضي مكحلا نأل « لتقلا ةلالد ةحارحلا وه يذلا رثألا نأل يآ :ش ( لتقلا ةلالد هنأل) :م

 سيل هنم مدلا جورخ لتقلا ةلالد اذكو يأ :ش ( داتعم ريغ عضوم نم مدلا جورخ اذكو) :م رهاظلا يف

 ةلالد : « تادايزلا» يفو . ةرسلاو نذألا لثم : ش ( اهوحنو نیعلاک) :م هنم مدلا جورخ ةداعلا يف

 نم جرخي ام امأف « هيف ىلإ هفوج نم دعصي وأ هنذأ وأ هنيع نم جرخي مد وأ دجوت ةحارج لتقلا
 دجوي دق هنأل < ‹ لتقلا ىلع ًاليلد حلصي الف همد نم ءيش هسأر نم لزتي وأ هركذ وأ هربد وأ هفنآ

 . ةداع برض ريغ نم كلذ

 لاق هبو ديهشلا ىلع ىلصي ال لوقيو :ش (ةالصلا يف انفلاخي - هللا همحر - يعفاشلاو) :م

 : « بذهملا حرش » يف يوونلا لاقو . ةنيدملا لهأ لوق وهو - امهنع هللا يضر - قاحسإو كلام

 نإو « هيلعاولص اوؤاش نإ: « ىلحملا» يف مزح نبا لاقو . هيلع ةالصلا يرحتب مزجلا بهذلا

 نب ديعسو ةمركعو رماع نبا ةبقعو ريبزلا نباو سابع نبا لوق وهانبهذمو « اهوكرتاوؤاش

 يف - هنع هللا يضر - دمحأو ينزملاو يعازوألاو يروثلاو لوحكمو يرصبلا نسحلاو بيسملا
 هيلع ةالصلا يزورملا ةياور يفو « هيلع ىلصي رخآ عضوم يف لاقو « لالخلا هراتخاو . ةياور
 . دوجأ

 اذإ هريرقت :ش ( ةعافشلا نع ىنغأف بونذلل ءاحم فيسلا) :م يعفاشلا لاق يأ :ش (: لوقيو) :م

 اهلجأل ةالصلا تناك يتلا ةعافشلا نع ىنغتسيف بنذ ديهشلل ىقبي ال بونذلل ءاحم فيسلا ناك

 احمو . اًيحم هيحمي ىحمو « آوحم وحي احم نم يحام ةخلابم « لاعف نزو ىلع ءاحم : هلوقو
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 ال بونذلا نم رهاطلاو « اهب ىلوأ ديهشلاو « هتمارك راهظأإل تيملا ىلع ةالصلا : لوقن نحنو

 مال يه يتلا ءايلا يف تمغدأف اهلبق ام ةرسكلاب واولا تراص « يحممو وحمم وهف اًضيأ هاحي

 . لعفلا

 ‹ءةماركلا هذهب يأ :ش ( اهب ىلوأ ديهشلاو هتمارك راهظإل تيملا ىلع ةالصلا :لوقن نحنو) م

 ضرف مهيلع ةالصلاو نيملسملا تاومأ ةلمج نم ديهشلاو « ةماركلا هذهب نوملسملا صتخا اذهلو

 يف صنلا ذإ « هلسغ فالخب « ضراعتلاب دحأ لعف ريغ نم طقسي الف مهيلع ةيافكلا ضورف نم

 . هل ضراعم ال هطوقس

 همحر - يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( ءاعدلا نع ينغتسي ال بونذلا نم رهاطلاو) :م

 ءانغتسالا نع ةجرد غلبي مل بونذلا نم رهطت نإو دبعلا نأ هريرقتو « بونذلل ءاحم فيسلا -هللا

 ال اذه عمو « هيلع يلص هنأ عم بونذلا نم رهطم يبنلا نإف :ش ( يبصلاو يبنلاك) :م ءاعدلا نع

 . هيلع يلص دقو « بونذلا نم رهطم يبصلا كلذكو < ءايبنألا ةجرد دحأ غلبي

 نع دواد وبأ یورو ‹« دحأ ىلتق ىلع لصي مل هب هنأ رباج نع يراخبلا ىور : تلق نإف

 . هيلع لصي ملو مهئامدب اونفدو اولسغي مل دحأ ءادهش نأ - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ

 اًموي جرح ةا يبنلا نأ ينهجلا رماع نب ةبقع نع ريخلا يبأ نع اًضيأ يراخبلا ىور : تلق

 لوسر تیار ام رخآ تناکف : ةبقع لاق « فرصنا مث « تيملا ىلع هتالص دحأ ءادهش ىلع ىلصف

 تيملاو . لجو زع هللا هضبق یتح جرخی ملف هتیب لخد مث : نابح نبادازو « ربنملا ىلع ةي هللا

 هوبأ لتق دقف ء ًالوغشم ذئموي ناك - هنع هللا يضر - رباج نأ ىلع« حيجارتلا باب يف ىلوأ

 ىتح ارضاح نكي ملف مهلمحي فيكو « مهلاح ربديل ةنيدملا ىلإ عجرف « كلذ يف هلاخو هوخأو
 لاق دحأ ةوزغ يف اًضيأ يدقاولا ركذو . ىور ام ىور دقو دحأ ءادهش ىلع ةا هللا لوسر ىلص

 ىلصف سمش دبع نب نايفس هلتق « دحآ موي نيملسملا نم لتق ليتق لوأ ناك : هللا دبع نب رباج

 ءاج بارعألا نم ًالجر نأ داهلا نب دادش نع يئاسنلا ىورو «ةيزهلا لبق ةي هللا لوسر هيلع

 . دي يبنلا هيلع ىلصف دهشتسا هنأ هيفو « ثيدحلا . . . . ةي يبنلا ىلإ

 عدوملاك نينس نامث دعب دحأ ءادهش ىلع ىلص ةي هنأ « هحيحص ١ يف يراخبلا ىورو

 مهرشاع ةزمحو ةعست دحأ ىلتقب ءاجي ناك : لاق يرافغلا كلام يبأ نعو « تاومألاو ءايحألل

 مهرشاع ةزمحو ةعستب ءاجي مث « ةزمح نوعديو ةعستلا نونفديف ةي يبنلا مهيلع يلصيف

 . ينطقرادلاو يواحطلا هاور « ةزمح نوعديو ةعستلا نونفديف مهيلع يلصيف

 . [٣٣٠۳]دواد یبأ ننس « ینابلآلا هلاق (۱)
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 ءادهش ىلع ىلص ةي هنأ - هنع هللا يضر - ريبزلا نباو سابع نبا نع يواحطلا ىورو

 عبس ذئموي ربكو «مهيلع يلصيف مهرشاع ةزمحو « ةعستل ةعستب ىتؤي ناكو « ةزمح عم دحأ

 ملسأ اًيبارعأ ىطعأ ب هنأ داهلا نب ريشب ىور امك مهریغ ىلع یلص دقو : لاق . تاریبکت

 ‹« انهاه ىمرأ نأ ىلع كتعبتا نكلو «كتعبتااذه ىلعام : لاقف « كل هتمسق لاقو « هبيصن

 نفكف راشأ ثيح مهس هباصأ دق لجرلاب يتأ مث « ةنجلا لخدأف تومأف مهسب « هقلح ىلإ راشأو

 لتقف كليبس يف ارجاهم جرح دبع اذه نأ هتالص نم ناكف « هيلع ىلصف هيب يبنلا ةبج يف

 . اًضيأ يئاسنلا هاورو « هيلع ىلصو هلسغي ملف هيلع دهشأ انأ اديهش

 تابثإ يف لئالدلا نم هركذ ال دهاش هنأل : امهدحأ نيينعل ثيدحلا اذه يواحطلا حرحخأو

 دحأ ىلع ىلص هنأ يب يبنلا نع لقني مل هنأ معز نم ىلعادر : يناثلاو . ديهشلا ىلع ةالصلا

 . دحأ ةوزغ ريغ يف ةكرعملا يف لتق نمم

 ؟ءاعدلا ىلع ةالصلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف ةالصلا لمحت نأ زوجي ال مل : تلق نإف

 . يقهيبلاو نابح نبا كلذ لاق نمو

 . تيملا ىلع هتالص روكذملا رماع نب ةبقع هاور يذلا ثيدحلا يف هلوق اذه عفدي : تلق

 ىنعم ىلع هيلع نولمحي فيكف « مايأ ةثالث دعب ربقلا ىلع ةالصلا نورت ال متنأ : تلق نإف

 ىلع مالسلا هيلع هتالصو « ةرجهلا نم ثالث ةنس يف دحأ ةعقاو تناك دقو « ةيفرعلا ةالصلا

 خسفت مهقحلي ال ءادهشلاو « خسفتي ملام زوجي ربقلا ىلع ةالصلا اندنع بهذملا : تلق

 دكأ دقو اذه زوجي فيكو « ءاعدلا ىنعم ىلع مهيلع ةالصلا لمح زوجي ال اًدإف « هللا دنع ءايحأ

 . لاحملا لامتحا ىفنل تيم لا ىلع هتالص هلوق

 يف مهيلع ىلص هنإف « دحأ ءادهشب صوصخم ةبقع ثيدح : ةمادق نبا لاق : تلق نإف

 . رهشلا دعب اميف نحنو < ًالصأ ربقلا ىلع ةالصلا نوري ال مهو روبقلا

 هلوقو « قرفلاب لئاقلا مدعب مهيلع ةالصلا تحص دحأ ءادهش ىلع ىلص هنأ تبث اذإ : تلق

 ام هربق ىلع ىلص هيلع لصي ملو تيم ا نفد اذإف « حيحص ريغ “ ربقلا ىلع ةالصلا نوري ال مهو)»

 . هانرکذ امک ریغتی مل

 . هيلع ةالصلا حصت ال ديهشلا لسغي مل امف لسغ الب حصت ال تيملا ىلع ةالصلا : تلق نإ

 « نيلوسخملا مكح يف هنأ ىلع لد لسغ الب ديهشلا نفد املف « لسغ الب نفدي ال اذكو : تلق

 . ىلاعت هللا ةمحر بصب لوسغم وهو « اًمكح لوسخغملا ىلع ةالص هيلع ةالصلا تناكف
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 . ىتوملا ىلع تعرش اغغإ ةالصلاو « هللا دنع ءايحأ ءادهشلا : تلق نإف

 لآ )4 نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب : ىلاعت هلوقل « ةرخآلا مكح يف ءايحأ مه : تلق

 مسقي اذهلو ‹ ىتوملا رئاسك ايندلا ماكحأ نم مهيلع ةالصلاو ايندلا ماكحأ يف ال « ١١١( :نارمع

 ذفنيو مهوربدمو دالوألا تاهمأ قتعيو ةلجؤملا مهنويد لحتو مهؤاسن جوزتيو مهتئرو نيب مهثاريم

 . توملا دعب هللا دنع مهل ةايحلا نأ هلك كلذ لدف « نونفدي مه مث« مهاياصو

 نم ىلع فيفختلا عم مهئانغتسال ةالصلا كرت لعل :- هللا همحر - يعفاشلا لاق : تلق اذإف

 ءاعدلا نعدحأ ينختسي الو « هل ءاعد تيملا ىلع ةالصلا نأل « لبقي ال ليلعتلا اذه : تلق

 نوفلكيو مهروبق نورضحيو مه ءاقلإ نوممتي مهنإف « فيفختلاب ليلعتلا كلذكو « هانركذ امك

 . مهنفد

 ىلإ نوجاتحي الو سانلل نوعفشي ءادهشلاو « ةعافشلا باب نم تيملا ىلع ةالصلا : تلق نإف

 . مهل عفشي نم
 ىثعملا اذه ىلإ فنصملا راشأ دقو « تيملا قحل ءاضقو « مهل ةمارك ةدايز مهيلع ةالصلا : تلق

 ام نأ اذه نم رهظ دقو « كانه مالكلا انيفوتسا دقو « هتمارك راهظإل تيملا ىلع ةالصلاو : هلوقب

 . يفانلا نم ىلوأ اذه يف تبثملا ربخلا نأ : لوألا . ةديدع هوجو نم حجرأ هيلإ انبهذ

 عمجأ ا انذخأ : « ريبكلا ريسلا» يف دمحم لاق « ىلوأ تناكف رثكأ انشيداحأ نأ : ىناثلا

 . ةرثكلاب حجرف « ةنيدملا لهأ هب درفنا ام نود قارعلا لهأ هيلع

 . مكدنع ربتعي ال ةرثكلاب حيجرتلا نإف « مكبهذم رهاظ فالح اذه : تلق نإف

 هنم ىوقأ نينئالا ربخ قدصب نظلا ذإ ةاورلا ةرثكب حيجرتلا انخياشم ضعب ركذ دق : تلق

 ‹ نيملسملا ىلع ةيافكلا ضورف نم ضرفو ايندلا يف لصأ ىتوملا ىلع ةالصلا نأ : ثلاثلا

 . دحأ لصف ريغ نم طقسي الف

 مدع ىلع يي ههيبنت مومع يفامك « ةعورشم ريغ مهيلع ةالصلا تناك ول : عبارلا

 . مهلسغ طوقس ةلع ىلع هبن امك اهطوقس ةلعو « اهتيعورشم

 نم هب ناك ال هريغ مهيلع ىلصو « مهيلع لصي مل مالسلا هيلع هنأ زوجي : سماخلا

 . نيك رشملا نم ذئموي هباصأ امو هتيعابر روسكو « تاحارجلا
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 دحأ ءادهش نأل ؛لسغي مل هولتق ءيش يأبف قيرطلا عاطق وأ يغبلا لهأ وأ برحلا لهأ هلتق نمو

 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لسغ بنحلا دهشتسا اذإو « حالسلاو فيسلا ليتق مهلك ناك ام

 -ةفينح يبألو . ةداهشلل بجي مل يناثلاو « توملاب طقس ةبانحلاب بجو ام نأل ‹ لسغي ال :الاقو

 ‹ ةعفار ريغ ةعنام تفرع ةداهشلا نأ - هللا همحر

 ربتعي ال هنأل « رخآ موي يف مهيلع ىلص مويلا كلذ يف مهيلع ىلص نكي مل نإ : سداسلا

 . هانركذ امك نسلا رورجب مهيلع

 ىلع ةالصلا عرشت ال نولوقيو ءادهشلا نم مهريغ ىلع ىلص ةي هنأ تبث دق : عباسلا

 . اندیهش

 دقو « ميظعلا باوثلاو رجألا ليصحت هيفو « نيدلا يف طوحأ هيلإ انبهذ يذلا نأ : نماثلا

 :م . تيمو تيم نيب لصفي ملو «٠ طاريق هلف تيم ىلع ىلص نم» : لاق هنأ ب يبنلا نع تبث

 اقالخ اندنع :ش ( لسغي مل هولتق ءيش يأبف قيرطلا عاطق وأ يغبلا لهأ وأ برحلا لهأ هلتق نمو)

 .لهأ ليتق : ةيعفاشلا تلاقو برحلا لهأ ريغ يف - مهنع هللا يضر - دمحأو كلامو يعفاشلل

 ليتق يف اذكو « ناقيرط قيرطلا عاطق ليتق يفو . نيلوقلا حص يف هيلع ىلصيو لسغي يغبلا
 « ناهجو هيلع ةالصلاو هلسغ يفف ًاربص هولتقو اًملسم رفاكلا رمأ ولو . ناقيرط صوصللا

 ناك الو « - امهنع هللا يضر - دمحأو كلام لاق هبو «دیهش اندنعو دیهشب سیل هنأ امهحصأ

 لاتقلا مكح يف مهنأل « قيرطلا عاطقو يغبلا لهأ لاتق يف اذكف « ةلآلا ممتيل برحلا لهأ لاتق يف

 . اوفلتأ ام نونمضي ال ىتح برحلا لهأك

 مهنمو « رجحلاب عفد نم مهنم نأل :ش ( حالسلاو فيسلا ليتق مهلك ناك ام دحأ ءادهش نأل) :م

 .نونحسو دمحأ لاق هبو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع لسغ بنجلا دهشتسا اذإو) :م

 . يعازوألا لوق وهو « ةيعفاشلا نم - هللا مهمحر - ةريره يبأ نباو حيرش نبا ةيكلاملا نمو

 بهشأو يعفاشلا لاق هبو « لسخغيال : دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( لسغي ال : الاقو) :م

 :ش ( يناثلاو) :م هنع زجعلل :ش ( توىملاب طقس) :م لسخلا وه يذلا :ش ( ةبانحلاب بجو ام نأل) :م

 هلوق نأل « هعنمت ةداهشلا ذإ « اديهش هنوك لجأل يأ :ش ( ةداهشلل بجي مل) :م يناثلا لسغلا يأ

 . هريغو بنحلا ديهشلا نيب لصفي ال « مهئامدو مهمولكب مهولمز)» : يي

 دقل :ش ( ةعفار ريغ) :م تيملا لسغ بوجو :ش ( ةعنام تفرع ةداهشلا نأ ةفينح يبألو) :م
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 ‹ ةكئالملا هتلسغ اًبنج دهشتسا امل ةلظنح نأ حص دقو « ةبانحلا عفرت الف

 . موزلملا اذكف « لطاب مزاللاو « دهشتسا اذإ ثدحلا ءوضول اعفار نكي ملول : تلق نإف

 . ىندألل اًعفار نوكي نأ ىلعألل اعفار نوكي ال نأ نم مزل ال : تلق

 نبا ثيدح نم اذه يور :ش ( ةكئالملا هتلسغ اًبنج دهشتسا امل ةلظنح نأ حص دقو) :م

 بلطملا دبع نب ةزمح بيصأ : لاق ‹ هنع « همجعم » ىف ىناربطلا هاور - هنع هللا یضر-سابع

 نبا ثيدحو . " «امهلسغت ةكئالملا تيأر ىنإ ١ ةي ىبنلا لاقف « نابنج امهو بهارلا نب ةلظنحو

 نب دابع نب ىيحي ثيدح نم كردتسملا» يف مكاحلاو « هحيحص ١ يف نابح نبا هاور ريبزلا

 رماع نب ةلظنح لتق دقو ی هللا لوسر تعمس : لاق هدج نع هللا دبع نع ريبزلا نب هللا دبع

 عمس ال بنج وهو جرخ : تلاقف « هتبحاص اولأسف « ةكئالملا هتلسغ ةلظنح مكبحاص نأ يفقثلا

 ملسم طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاق . «ةكئالملا هتلسغ كلذل» : يب هللا لوسر لاقف « ةفتاهلا

 . هتبحاص اولاساف هدنع سیلو

 تخ لولس نب يبأ تنب ةليمج هتجوز يه هتبحاصو : « فنألا ضورلا » يف يليهسلا لاق
 لخدف حتف ءامسلا نم اباب نأك اهمانم يف تأرف ةليللا كلت اهب ىنب دق ناكو « يبأ نب هللا دبع

 هنأ مهتدهشأو اهموق نم لاجرب تعد تحبصأ املف « دغلا نم لوتقم هنأ تفرعف « هنود قلغأو

 هسأر رطقي ىلتق نيب دجو هنأ هريغ ركذو « يدقاولا هركذ « عازن كلذ يف عقي نأ ةيشخ اهب لخد

 . لل هللا لوسر لوقل اًقيدصت ءام

 يبأ نب ةلظنح لسغت ةكئالملا تيأر ينإ » : ةي هللا لوسر لاق :«تاقبطلا» يف دعس نبا لاقو

 . « ةضفلا فاحص يف لزن ءاي ضرألاو ءامسلا نيب رماع

 - مکبحاص نإ » : لاف ا يبنلا نأ «يزاغملا »يف قاحسإ نبا هاور ديبل نب دومحم ثيدحو

 بنج وهو جرخ هنإ :تلاقف . ؟ هنأش ام هلهأ اولأسف « ةكئالملا هلسغتل - رماع يبأ نب ةلظنح ينعي

 نيعلابو فورحلا رخآ ءاتلاب ةعياهلا :لاقيو « ءافلاو قوف نم ةانثمل ا ءاتلاب ‹ ةفتاهلا عمس نيح

 نم حوري هنأل « قسافلا يب يبنلا هامسف « ةيلهاجلا يف بهارلاب هوبأ فرعي يسوألا يراصنألا

 لقره ىلإ برهف « تحتف نأ ىلإ ةكمب ناكو «ابراحم دحأ موي شيرق مدق مث ةكم ىلإ ةنيدملا

 . ةكئالملا ليسغ دالوأ نومسي ةلظنح دالوأو « رشع وأ عست ةنس ارفاك كانه تامف

 ةداعإب مالسلا هيلع رمأل اًبجاو كلذ ناك ولو « ةكئالملا نود مدآ ينب لسغ بجاولا : تلق نإف

 امهو « ةاطرأ نب جاجحلا و يضاقلا كيرشب ظفاحلا هلعأو ۲١( /۳) عمجملا يف يمشيهلا هدانسإ نسح )١(

 . ناميعض
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 نم حيحصلا يف عاطقنالا لبق اذكو « اترهط اذإ ءاسفنلاو ضئاحلا فالحل ا اذه ىلعو

 ىفك فيسلا نأ هلو . ةماركلا هذهب قحأ يبصلا نأ امهل . يبصلا فالخلا اذه ىلعو « ةياورلا

 نكي ملف يبصلا ىلع بنذ الو « بونذلا نع ةرهط هنوك فصوب دحأ ءادهش قح يف لسغلا نع

 ‹ مهانعم يف

 . هلسغ

 اولسغ امل ةكئالملا نأ ىرت الأ « ناك نم اتئاك زوجيف لساغلا امأو ٠ لسخلا وه بجاولا : تلق

 . هلسغ هدالوأ دعب ملو بجاولا هب يدأف « مالسلا هيلع مدآ

 ءاسفنلاو ضئاحلا) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو) :م

 بجي مل هنأ يناثلاو ‹ توملاب طقس لوألا لسغلا نأل « نالسخي ال امهدنع :ش ( اترهط اذإ

 يأ :ش ( عاطقنالا لبق اذكو) :م ةعفار ريغ ةعنام تفرع ةداهشلا نأل « نالسغي هدنعو « ةداهشلاب

 هللا يضر - ةفينح يبأ نع :ش ( ةياورلا نم حيحصلا يف) :م مدلا عاطقنا لبق اتلتق اذإ نالسغي اذكو

 يضر - ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع ىلعملا ةياور نع هب زرتحاو « هنع نسحلا ةياور يهو - هنع

 بجي ملف « عاطقنالا لبق ةايحلا ةلاح اًبجاو لسغلا نكي مل هنأل « نالسغي ال امهنأ - امهنع هللا

 . رخآ لسغ توملاب

 لبق ضيحلا عاطقنا نأك راصف « توملاب عطقنا ضيحلا مكح نأ ةياورلا نم حيحصلا هجو
 ىلع يرجي ءاسفنلا يف ثيدحلا اذه ةيزانجلا يفو . لاح لكب نالسغي ال امهدنعو . توملا

 مث مايأ ةئالث مدلا اهب رمتسا اذإ اميف هيف روصتف ضئاحلا امأ . هل دح ال سافنلا لقأ نأل « هقالطإ

 يشاترمتلا هركذ ‹ عامجإلاب لسغت ال تلتق مث نيموي وأ اًموي تأر ول امأ « عاطقنالا لبق تلتق

 . اًضئاح اهنوک مدعب

 يبأ دنع لسغي لهتسا اذإ :ش ( يبصلا) :م روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالحل ا اذه ىلعو) :م

 :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل) :م اًضيأ يعفاشللو امهل اًقالخ - هنع هللا يضر - ةفينح

 يف هتيمولظم رثأ ءاقبإل لسغلا طوقس نأل « لسخلا طوقس يهو :ش ( ةماركلا هذهب قحأ يبصلا نأ)

 . ةماركلا هذهب قحأ ناكف ‹ دشأ يبصلا قح يف ةيمولظملاو هل اًماركإ ناكو لسخلا

 ءادهش قح يف لسغلا نع ىفك فيسلا نأ) :م- هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو) م

 ىنعم يف يأ :ش ( مهانعم يف نكي ملف « يبصلا ىلع بنذ الو « بونذلا نع ةرهط هنوك فصوب دحأ

 يفو . دهشتسا اذإ نونجملا يف فالخلا كلذكو « لسغي مهانعم يف نكي ملاذإف « دحأ ءادهش

 يف هقوقح يف هنع مصخلاو « هقوقح يف هسفنب مصاخي الو فلكم ريغ يبصلا : « طوسبملا»

 . هنولدي مهلعل ةداهشلا رثأ ءاقب ىلإ ةجاح الف « ىلاعت هللا وه ةرخآلا
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 ةوسنلقلاو وشحلاو ورفلا هنع عزنيو انيور امل « هبايث هنع عزني الو همد ديهشلا نع لسغي الو

 . نفكلل اماغعإ اوؤاش ام نوصقنيو نوديزيو « نفكلا سنج نم تسيل اهنآل ؛ فخلاو حالسلاو

 دعس اخأ صاقو ىبأ نب ريمعو نامعنلا نب ةئراح نأ « ىنغملا » ىف ةمادق نبا ركذ : تلق نإف

 . ناريغص امهو دحأ ءادهش نم اناک

 هركذ ةرشع تس نبا وهو « دحأ لبق ردب موي لتق صاقو يبأ نب ريمع نأل « طلغ اذه : تلق

 . « تاقبطلا » ىف دعس نبا

 امأو ءاهلك دهاشملاو ادحأو اردب دهشو ةيواعم ةفالخ ىف ىفوتف نامعنلا نب ةثراح امأو

 « نيحيحصلا » يف اذك « ردب موي لتق يراصنألا عيبرلا نب ةثراح وه اًمالغ دهشتسملا ةثراح

 .  ةيادهلا حرش » يف ةميمت كلذ ركذ : لاق « ةيراج همسا نم دحأ ىلتق يف سيلو « امهريغو

 هلوق نم هركذام ىلإ هب راشأو :ش ( انیور امل هبایث هنع عزنی الو همد دیهشلا نع لسغی الو) :م

 مدلا لسغ مدع ىلع لدي اذهو « مهولسغت الو مهئامدو مهمولكب مهولمز » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 -سابع نبا نع يور ام كلذ ىلع ليلدلا اغنإو « بايثلا عزن مدع ىلع لدي ال نكلو ‹ ديهشلا نع

 اونفدي نو ‹ دولجلاو ديدحلا مهنع عزنت نأ دحأ ىلتقب ايب هللا لوسر رم : لاق - هنع هللا يضر

 . - امهنع هللا يضر - ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ . مهبايثو مهئامدب

 حالطصا بسحب وهو نطقلاب وشحملا بوثلا وشحل اب ديرأ :ش ( وشحلاو ورفلا هنع عزنيو) م

 ؛ فخلاو حالسلاو) :م لاوقأ هريسفت يفو « عبقلا اهب ديرأ :ش ( ةوسنلقلاو) :م ةغللا بسحب ال سانلا

 ديهشلا نفكو « طوسبملا » يفو :ش ( نفكلا سنج نم تسيل) :م ءايشألا هذه نأل يأ :ش ( اهنأل

 . ةوسنلقلاو نيفخلاو وشحلاو دولجلاو حالسلاو ورفلاك نفكلا سنج نم سيل ام هنع عزنيو هبايث

 سانلا سابل بلاغ نم سيلام هنع عزني : يعفاشلا لاقو . ليوارسلاو « ةريخذلا ١ يفو

 لاقو - هللا همحر - دمحأ لاق هبو ‹ ةوشحعملاو ةبحجلاو رصنبلاو عردلاو فافخلاو ورفلاو دولجلاك

 رثكي نأ الإ متاخلا الو ةقطنملا عزني ال : فرطم لاقو « ةوسنلقلاو دولجلاو ورفلا عزنتال : كلام

 : «ةفحتلا» يفو . نفكلا مهل ددجيو مهبايث عيمج مهنع عزني نأ هركيو : يباجيبسألا يفو . اهنمت

 . هلتق دنع هيلع تناک يتلا هبایث نود رخآ بایث يف ءادتبا نفکی الو

 نوديزي يف ريمضلاو ۰ نونسملا ددع نع اًصقان ناك اذإ :ش ( اوؤاش ام نوصقنبو نوديزيو) م

 لبق رامضإ هنإ لاقي ىتح هيف هابتشا الو « هيلع ةنيرقلا ةلالدل « ليتقلا ءايلوأ ىلإ عجري نوصقنيو

 ةاعارم ىلع مهرثكأو « مزالب سيل ةثالثلا ددع نأ ىلع ةظفللا هذهب اولدتسا دقو : ليق« ركذلا

 . نفكلاو رتولا

 مامتإ لجأل يأ :ش ( نفكلل اَمامتإ) :م باتكلا يف ركذ يذلا ليلعتلا يف وأ انركذ ام : تلق
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 كلذب نأل « ةايحلا قفارم لينل ةداهشلا مكح يف اًقلخ راص نم وهو . لسغ ثترا نمو : لاق

 یوادی وآ مانی وأ برشی وأ لکأی نأ ثاثترالاو « دحأ ءادهش ىنعم يف نكي ملف ملظلا رثأ فخي
 رادت سأكلاو ًاشاطع اوتام دحأ ءادهشو « ةايحلا قفارم ضعب لان هنأل ؛اًيح ةكرعملا نم لقني وأ

 . ةداهشلا ناصقن نم اًوخ اولبقي ملف «مهيلع

 . نوديزي هلوق ىلإ عجري وه : ليق « نفكلا

 نونسملا ددعلا ىلع دئازلا نم صقن اذإ هنأل « اعم نيظفللا ىلإ عجري نأ نم عنام ال : تلق

 عزن يف « طوسبملا» يف راشأو . ةنسلا نفك ىمسي ال صقني مل اذإف . نونسملا نفكلل اًماقإ نوكي

 هذه نألو « كلذ نع ىنغتسا دقو «ودعلا سأب عفدل تناك ءايشألا هذه نأ ىلإ ةروكذملا ءايشألا

 هبشتلا نع انيهن دقو ‹ ةحلسألا نم مهيلع ا مهلاطبأ نونفدي اوناك مهنأل « ةيلهاجلا لهأ ةداع

 . مهب

 ءاشلا مث ‹ ةمومضملا قوف نم ةانثم ا ءاتلاب « لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( لسغ ثترا نمو) :م

 ةكرعملا نم لمح اذإ حيرجلا ثترا : « برغملا » يفو . تلخ يأ ثر بوث مهلوق نم وهو « ةثلثمل
 مسي ملام ىلع نالف ثترا : يرهوجلا لاقو < عاتملا ةثرك ىقلم نوكي ذئنيح هنأل « قمر هبو

 هيلإ راشأ ام كلذ نم ءاهقفلادارمو . قمر هبو اًحيرج يأ ةبثر ةكرعملا نم لمح يأ ءهلعاف

 وهاولدعا # : ىلاعت هلوق يفامك « ثترا» هلوق هيلع لد ثترملا يأ :ش ( وهو) :م هلوقب فنصللا

 يأ قلخ بوث : لاقي « ماللا حتفب :ش ( اًقلخ راص نم) :م « (۸ ةيآلا : ةدئاملا )€ ىوقتلل برقأ

 . قلخي قلخ نم ردصم لصألا يف هنأل « ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي « يلب
 اغنإ هقلخأو هلثم « بوثلا قلخ اذإ يلب يأ هقولخ مضلاب بوثلا قلخ دقو : يرهوجلا لاق

 . ةايحلا ةحار يهو :ش ( ةايحلا قفارم لينل ةداهشلا مكح يف) :م ىدعتي الو دعتم

 :ش ( دحأ ءادهش ینعم يف نکی ملف ملظلا رثأ فخي) :م لينلا كلذب يأ :ش ( كلذب نأل) :م

 ( ثاثترالاو) :م اتش د ةايحلا قفارم نم اولاني ملو « ةحارحجلا اهيف تعقو يتلا ةلاحلا ىلع اوتام مهنأل

 وأ :ش ( يح ةكرعملا نم لقني وأ ىوادي وأ ماني وأ برشي وأ لكأي نأ) :م ليتقلا لسغ بجوي يذلا :ش

 . ةملك ىلع ديزي هنأ هنع ةياور يفو . فسوي يبأ نع ةعامس نبا ةياور يف ةملكب ملكتي وأ يلصي

 ةلزنمب مالكلا راثكإ نأ ةعامس نبا ركذو « ليوط مالكب ملكت وأ عاتبا وأ عاب وأ « عئادبلا » يفو

 . ةروكذملا ءايشألا نم ءيش ةرشابمب :ش ( ةايحلا قفارم ضعب لان هنأل) :م لكألا

 لاق :ش ( اولبقي ملف مهيلع رادت) :م ءا لا سأك يأ :ش ( سأكلاو اًشاطع اوتام دحأ ءادهشو) :م

 ءاملا برش :ش ( ةداهشلا ناصقن نم اًقوخ) :م ةثنؤم يهو بارش هيف ءانإ لك سأكلاو : يرهوجلا

 نب كاملا دبعل « ىفطصملا حرش » يفو . ايندلا قفارم نم اولاني ال ىتح ءايحألا مزاول نم وه يذلا

 نب دعس ىلإ يناسرأ دحأ موي اي ٤ هللا لوسر نأ هيبأ نع ديز نب ةجراخ نع يروباسينلا دمحم
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 وأ اًطاطسف هاوآ ولو « ةحارلا نم اًئيش لان ام هنأل ‹ لويخلا هأطت اليك هعرصم نم لمح اذإ الإ

 «انيب امل اًئترم ناک ةميخ

 : لاق « ؟ كدجت فيك » : يب هللا لوسر كل لوقي هل لقو « مالسلا هئرقأ هتيأر نإ لاقو « عيبرلا

 ةبرضو حمرب ةنعط نيب ةبرض نوعبس هبو قمر رخآ يف وهو ةبصاح ىلتقلا نيب فوطأ تلعج
 : كل لوقيو « مالسلا كيلع أرقي ةي هللا لوسر نإ :دعس اي : هل تلقف « مهسب ةيمرو فيسب

 الك هللا لوسر اي : هل لق « مالسلا كيلعو يب هللا لوسر ىلع : لاق « ؟ كدجت فيك ينربخأ

 نیع مکیفو ةا هللا لوسر ىلإ لصو نإ مكل رذع ال : راصنألا يموقل لقو . ةنجلا ةحئار دجأ
 . هينيع تضافو « فرطت

 هللا نإ # : ىلاعت هللا لاق : « ةداهشلا ناصقن نم اًقوخ ١ هلوق ىف يردركلا ةمالعلا لاقو

 اذه ناكف « ةايحلل هقفارم ضعب ديهشلا ذخأ « ١١١( ةيآلا : ةبوتلا ) 4 مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا

 لبق عيبلا يف عئابلا فرصت ول امك عيبما مياست يف ناصقنلا ققحتل ميلستلا لبق عيبلا يف اًفرصت
 مدعل لسخي يبصلا دهشتسا ول اذهلو « رايخلا يرتشملل تبثي وأ نمثلا ضعب طقسي هنإف ١" ميلستلا
 : لاق « يودعلا ةفيذح نب ميهج يبأ نع ٠ نايبإلا بعش » يف يقهيبلا ىورو « هنع عيبلل هتيلهأ

 هتدجوف ءاملا نم هتيقس قمر هب ناك نإ : تلقف « ءام ةيقس يعمو يمع نبا لوسرلا موي تعطقنا

 : لوقي لجر اذإف ترظنف هبناج ىلإ راشأف « كيقسأ : تلقف « عشني هب اذإف « ههجو تحسمو
 عمسف « كيقسأ : تلقف هتيتأف « صاعلا نب ماشه وه اذإف هيلإ قلطنا نأ يمع نبا ماشه راشأف «هآ

 وه اذإف ماشه ىلإ تعجرف « تام دق وه اذإف هتئجف هيلإ هب قلطنا نأ ماشه راشأف « هآ : لوق رخآ

 . تام دق وه اذإف يمع نبا ىلإ تعجرف « تام دق

 هلوق نم ءانثتسالا :ش ( ةحارلا نم اًئيش لان ام هنأل « لويخل ا هأطت اليك هعرصم نم لمح اذإ ال]) :م

 ملسن ال انأل « رظن هيف : يزارتألا لاق . ديهش وهف ةروصلا هذه يف لسخي ال ينعي لسغ ثترا نمب

 . ةحار لينب سيل عارصملا نم لمحل ا نأ

 الأ « لاتقلا مرصل ناك اذإ ةحار لين نوكي امنإ عارصملا نم لمحل ا نأل « رظن هرظن يف : تلق

 يف موقلاو هولمحف احيرج اودجوف « لاتقلا ةعمعم يفاوناك ولو « ةريخذلا ١ يف لاق ام ىلإ ىرت
 ىلع لاتقلاو ةكرعملا نم هعفرو هلمح درجمو : ديهشلا مكاحلا لاق . ديهش وهف تام مث لاتقلا

 « طيحملا » يفو « ةفحتلا » يفو « لاتقلا مرصت مدعب كلذب هثاثترا اغنإو اًثترم هلعجي ال دعب هلاح

 . ةكرعملا يف ةليلو اًموي يقب وأ « ديفملا»و

 «تاغل تس هيف ةريبكلا ةميخلا يهو :ش ( طاطسف) :م « همض ول يأ « دملاب :ش ( هاوآ ولو) :م

 ءافلا مض عم ءابلاو ءاطلا ريغب نيسلا ديدشتو < ىلوألا ءاطلا ناكم ءابلابو « اهرسكو ءافلا مض

 هنأل « هلوق هب دارأ :ش ( انيب امل ) :م لسخيف :ش ( اًئترم ناک ةميخ وأ) :م ةبيتق نبا اهركذ « اهرسکو
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 يف اًئيد تراص ةالصلا كلت نأل ؛ ثترموهف لقعي وهو ةالص تقو هيلع یضم یتح ایح يقب ولو

 یصوآ ولو. -هللا همحر- فسوي يبأ نع يورم اذهو : لاق . ءايحألا ماكحأ نم وهو هتمذ

 -دمحم دنعو « قافترا هنأل -هللا همحر- فسوي ىبأ دنع اًناثترا ناك ةرخآلا رومأ نم ءىشب

 ‹ تاومألا ماكحأ نم هنأل نوكي ال -هللا همحر

 . ةايحلا قفارم لان

 لقعي هنأ لاحلاو يأ :ش ( ثترم وهف لقعي وهو ةالص تقو هيلع ىضم ىتح اّيح يقب ول) :م

 . ةلماك ةالص تقو هيلع ىضم وأ ةعامس نبا ركذ :  ةريخذلا ١ ىفو

 ىتح «ءايإلاب اهئادأ ىلع ردقيو « لقعي وهو ةالص تقو هيلع ىضم وأ « ةفحتلا» ىفو

 . اهكرتب ءاضقلا بجي
 وهو « هتمذ ىف اًنيد ريصتو ةالصلا هيلع بجت ام ردق ةالصلا تقوب دارم او « ىبتجملا» ىفو

 نعو . اثترم نكي مل ةليلو اًموي هيلع ىمخم ناك ولو « ةليلو موياندنعو . فسوي يبأ نع ةياور

 يبأ نع « رشب رداون » يفو . لقعي مل نإو ثترم وهف ةليلو اًموي اًيح ةكرعملا يف يقب ول دمحم
 وهف « لقعي ال وأ لقعي وهو لاتقلا يف موقلاو اًيح موي نم رثكأ ةكرعملا يف حيرجلا ثكم اذإ فسوي

 ناك راهنلا لوأ يف هتباصأ ةحارج نم اًتيم رخ مث هلك مويلا لمأت ول هنإ : يزارتألا لاق

 رکذو < اديهش نوكي ال ةالص تقو ثكمف ةكرعملا يف حيرج وهف مهنيب لاتقلا مرصت نإو «ادیهش

 ‹ ةليلو موي ىلع داز نإو « لسخغي ال لقعي ال وهو هناكم يف شاع نإ : « هرصتخم » يف يخركلا
 . تيملاك ناكف هتايحب عفتني ال هنأل

 ماکحأ نم) :م.هتمذ يف نيدلا نوک يأ :ش ( وهو هتمذ يف اًنيد تراص ةالصلا كلت نأل) :م

 . لسغيف اًترم نوكيف :ش ( ءايحألا

 نع يورو :ش ( فسوي يبأ نع يورم اذهو) :م: - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق) م

 ًالقاع ناک ءاوس « اًئترم ناک اًموی هناکم يف شاع نإ : لاق هنأ الإ « فسوي يبأ لوق لثم دمحم

 اًناثترا ناك ةرخآلا رومأ نم ءيشب ىصوأ ولو) :م اًنَترم نكي مل « كلذ نم لقأ ناك نإو « نكي ملوأ

 . باوثلا لوصحب :ش ( قافترا هنأل) :م فسوي يبأ دنع يأ :ش ( هدنع

 رومأ نم ءيشب أبعيال يأ :ش ( تاومألا ماكحأ نم هنأل « اًناغترا نوكي ال دمحم دنعو) :م

 اميف فالتخالا : ليق : « ريغصلا عماجلا » يف ديهشلا ردصلا لاقو . تاومألا ماكحأ نم ةرخآلا

 . عامجإلاب اًتاثترا ناك ايندلا رومأ نم ءيشب ىصوأ اذإ امأ « ةرخآلا رومأ نم ءيشب ىصوأ اذإ
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 هنأ ملع اذإ الإ ملظلا رثأ فخف ةيدلاو ةماسقلا هيف بجاولا نأل؛ لسغ رصملا يف ًاليتق دجو نمو

 امإ ارهاظ اهنع صلختي ال لتاقلاو ‹ ةبوقع وهو صاصقلا هيف بجاولا نأل ؛ اًملظ ةديدحب لتق

 ثبلي ال ام -هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « ىبقعلا يف امإو ايندلا يف

 ‹ فيسلا ةلزنمب

 ةرخآلا رومأب ىصوأ يذلا يف جرخ دمحم باوجو . اًيندلا رومأب ىصوأ يذلا يف جرخ فسوي

 نم ءيش ةيصولا نأل « لسغ لاطف « هتيصو يف همالك نم رثكأ ناك نإو يزارلا ركب وبأ لاقو .

 . ايندلا رومأ تهبشأ تلاط اذإف« توملا رومأ

 اهبرقب سيل ةزافم يف دجو ول هنأل « رصملاب ديق :ش ( لسغ رصملا يف ًاليتق دجو نمو) :م
 ةيدلاو ةماسقلا هيف بجاولا نأل) :م لتقلا رثأ هب دجو ول لسغي الو ةيد الو ةماسق هيف بجي ال نارمع

 ( اًملظ ةديدحب لتق هنأ ملع اذإ الإ) :م لسغيف دحأ ءادهش ىنعم يف نكي ملف :ش ( ملظلا رثأ فخف

 اًملظ ةديدحب لتق هنأ ملع اذإ رصملا يف ليتقلا لسي ال ينعي « لسغ » هلوق نم ءانثتسالا اذه :ش

 . صاصقلا بوجول هلتاق ملع اذإ اميف اذه نكلو « اًَمولظم

 مل اذإ هنأل « دحأ ءادهش ىنعم هيف سيل هنأل ةديدحب لتق نإو « لسغيف هلتاق ملعي مل اذإ امأ

 نإو ةديدحب لتق نإو ‹ رصملا يف ليتقلا لسغي : يعفاشلا دنعو . ةيدلاو ةماسقلا بجي هلتاق ملعي

 : هلوقب فنصملا هلاق ام اذكو ةيدلاك مدلا لدب وهو صاصقلا بوج ول هلتاق فرع

 مل نإ ةرخآلا يف امإو « دجو نإ ايندلا يف امإ :ش ( ةبوقع وهو صاصقلا هيف بجاولا نأل) :م

 امإ) :م رمألا رهاظ ثيح نم :ش ( رهاظ) :م ةبوقعلا نع يأ :ش ( اهنع صلختي ال لتاقلاو) :م دج وي
 سيلو ةبوقع صاصقلاو « انركذ امك دجوي مل نإ :ش ( ىبقعلا يف امإو) :م دجو نإ :ش ( ايندلا يف

 تيملا عفتني ملف هلال ةثرولا ىلإ دوعي هعفن نكل اهضوع ناك نإو « ملظلا رثأ ففخي ىتح ضوعب

 طوسبم » يف اذك « هاياصو ذفنيو هتيد اهنم يضقي ىتح هيلإ دوعي اهعفن نإف « ةيدلا فالخب « هب
 تبثي لاما نأ ةلالدب « ةايحلا ةفص ليلد صاصقلا نود لاملا بوجو نأ هيف رسلاو « “ مالسإلا رخف

 . ةهبشلا بجي صاصقلاو ةهبشلاب تبثي لاملا نأل « ةيانحلا ةفص ليلد صاصقلاو ؛ ةهبشلاب

 ال هنأ اذهب دارأ :ش ( فيسلا ةلزنمب ثبلي ال ام - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنعو) :م

 نم لقثلا لثم بابلا يف ثبلي ال ام لب « امهدنع ديدحلاب لتقي نأ رصملا يف دجو ليتقلا يف طرتشي

 ‹ هلتاق ملعاذإ رصملا يف اًملظ ليتقلا لسغي ال ىتح « امهدنع فيسلا لثم بشخلاو « رجحلا

 بجي ال - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنعو « امهدنع صاصقلا بوجول لقثملاب لتق هنأ ملعو

 لوألا زوجي الف اًحرج وأ امد يفوتسي نأ امإ ولخي الف بجو ول هنأل « لقم اب لتقلا يف صاصقلا

 :م ةلئامملا ىلع هانبم صاصقلاو « ةدايزل موزللا يف لالا زوجي الو « فيسلاب الإ » : ةي هلوقل
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صو لسغ صاصق وأ دح يف لتق نمو « ىلاعت هللا ءاش نإ تايانجلا ىف فرعيو
 هنأل ‹ هيلع ىل

اضرم ءاغتبال مهسفنأ اولذب دحأ ءادهشو « هيلع قحتسم قح ءافيإل هسفن لذاب
 الف ىلاعت هللا ة

 ‹ هيلع لصي مل قيرطلا عاطق وأ ةاغبلا نم لتق نمو . مهب قحلي

 س
يبأ داع صاصقلا مدع مكح فرعي ىأ :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ تايانجلا ىف كلذ فرعيو)

 - ةفينح 

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع تايانجلا باتك ىف امهل اًقالخ - هنع هللا یضر

 مل لوق اكلام نأ الإ « عامجإلاب اذه :ش ( هيلع يلصو لسغ صاصق وأ دح يف لتق نمو) :م

 صاع ىلع لصي مل ةئ هنأل « هريغ ىلع ىلصو « اًصاصق لوتقملاو موجرملا ىلع مامإلا لصي

 يف لوتقملا نأل يأ :ش ( هنأل) :مًالصأ موجرملا ىلع ىلصي ال : يرهزلا لاقو . هريغ هيلع ىلصو

 اولذب دحأ ءادهشو) :م هيلع بجاو یآ :ش ( هيلع قحتسم قح ءافیإل هسفن لذاب) :م صاصقلا وأ دحلا

 الف) :م قح مهيلع نوكي نأ ريغ نم هللا ىضر بلطي يأ : :ش ( ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبال مهسفنأ

 ىلص ةي هنأ يراخبلا ةياور يفف زعام امأو « لسغلا كرت يف دحأ ءادهشب يأ :ش ( مهب قحلي

 موق ىلع ادع وأ ريزعت يف لتق نمو انزلا يف ةموجرملا ىلع ىلص ةا هنأ « حيحصلا  يفو « هيلع

 . اديهش نوک الف هسفن ملظ هنأل < لسغي هولتقف

 يذلا وهو « ضاق عمج ةاضقك غاب عمج ةدحوملا ءابلا مضب :ش ( ةاغبلا نم لتق نمو) :م

 يفو :ش ( هيلع لصب مل قيرطلا عاطق وأ) : :مدح ةزواجم يغبلا لصأو « مامإلا ةعاط نع حرخب

 يفو « ادح مامإلا هلتق وأ برحلا يف لتق ءاوس هيلع ىلصي ال ىت قيرطلا عطاق دمحم نع « ةريخذلا»

 عاطق اذكو « ةاغبلا ينعي « مهيلع يلص اهرازوأ برحلا تعضو ام دعب هولتق وأ : « تاطقتلملا »

 ةبراحملا لاح يف اولتقاذإ مهيلع ىلصي ال اغنإو . مهيلع مامإلادي توبثدعباولتق اذإ قيرطلا

 ىلصي ال برحلا یف يف اولتق نإ « تاعقاولا» يف ديهشلا ردصلا ركذ « ةريخذلا » يفو . برحلاو

 يف يف ركذ املثم قيرطلا عاطق اذكو « مهيلع يلص اهرازوأ برحلا تعضو امدعب اولتق نإو < مهيلع

 . « تاطقتلملا »

 فالتخا يفسنلا نيدلا محن ركذو . نولسغي له مهنأ ركذي ملو « ذخأن هبو : ثيللا وبأ لاق

 لتق نمو يغابلا مكح ةيصعملاب لوتقملا مكحو . ءادهشلا نيبو مهنيب قرفلل نولسخي ليق خياشما

 نم ًالجر دصق نأب أطخ هسفن لتق نمو . «هقفلا عماوج » يف هركذ « هل ةناهإ هيلع ىلصي ال هيوبأ

 هسفن لتق نمو . فالخ الب هيلع ىلصيو لسغي هسفن باصأو ًأطخأف فيسلاب هبرضيل ودعلا

 - ةفينح يب دنع هيلع ىلصيو لسغي هنأ « ريغصلا عماجلا» يف ديهشلا ردصلا ركذ اًملظ ةديدحب

 . يغابلا فالخب دمحمو - هنع هللا يضر

 ىلصي هنأ حصألا يئاولحلا ةمئألا سمش لاق < خياشملا فالتخا هيف نأ « ريسلا حرش » يفو

 ركذو . هسفتن ىلع غاب هنأل « هيلع ىلصيال هنأ يدعسلا نسحلا وبأ يضاقلا لاقو . هيلع
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 . ةاغبلا ىلع لصي مل -هنع هللا يضر- الع نأل

 دوادو يعفاشلاو كلام لاقو . هيلع ىلصيو لسغي منغملا نم لتقوأ هسفن لتق نمو يجورسلا
 هيلع يلصيو يجورسلا ركذو «هسفن ىلع غاب هنأل مامإلا هيلع يلصي ال - هللا مهمحر- دمحأو
 انباحصأ نع ةياور وهو « هيلع ىلصيال : زيزعلا دبع نب رمعو يعازوألا لاقو . سانلا ةيقب
 يعفاشلا دنعف « ةاغبلا لهأو ةداتقل اًفالخ ملعلا لهأ عيمج دنع هيلع ىلصيو انزلا اذكو « لسغيو

 . مهيلع ىلصیو نولسخغي

 يضر - يلع نأل) :م هلوقب فنصلملا هيلإ راشأ ام هيف انليلدو كلذ يف دمحأ باحصأ فلتخاو
 اهيف سيلو ناورهنلا لهأ ةيضق « تاقبطلا » يف دعس نبأ ركذ :ش ( ةاغبلا ىلع لصي مل - هنع هللا
 عبس ةنس رفص يف نيفصب عقو ناك ام ةيواعمو يلع نيب ناك امل : لاق هظفلو « ةالصلا ركذ

 ءارورحب هباحصأ نع جراوخلا هيلع تجرخ ةفوكلا ىلإ - هنع هللا يضر - يلع عجرو «نيثالثو

 ‹ ریثک مهنم عجرف مهجاحو مهمصاخف سابع نب هللا دبع مهيلإ لسرأف « ةيرورحلااومس كلذل
 مهيلإ راسف ترألا نب بابخ نب هللا دبع اولتقو ناورهن ىلإ اوراسو < مهیأر ىلع نورخآ تبثو
 عجر مث « نيئالثو نامث ةنس كلذو ‹ ةيدشلا اذ لتقو « ناورهنلاب مهلتاقف - هنع هللا يضر - يلع
 هللا يضر - لتق ىتح جراوخلا نم هيلع نوفاخي اولازي ملف ةفوكلا ىلإ - هنع هللا يضر - يلع
 . ةلع

 مهيلع لصي ملو ناورهنلا لهأ لسغي مل - هنع هللا يضر - اًيلع نأ انلو : يجورسلا لاقو

 اًرجز نوكيل مهل ةبوقع كلذ « مهانلتاقف انيلعاوخب انناوخإ ال : لاقف « ؟ مه رافكأ هل ليقف

 . هريغل ارجزو هل ةبوقع ةبشخ ىلع كرحتي بولصملاك مهريغل
 فتحلاب لتقي يذلا اذكو . هيلع ىلصي الو لسخي ال رافكلل ةكرعملا يف يغابلا لتق اذإ : عورف

 لتق نم مكح : « ةصالخلا» يفو . - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع فسوي وبأ هاور < هيلع
 لهأ مكح ةيصعملاب نيلوتقملاو « ةرم ريغ قنخ يذلا قانخلاو نيرباكملاك داسفلاب ضرألا يف يغبلاب

 طقس وأ عبسلا هسرتفا اذإ امك « ملظلاب فصوي ال ىمسم لتق نم مكحو قيرطلا عاطقو يغبلا

 ملو هريغ وأ حالسب رصملا جراخ وأ اًراهن حالس ريغ وأ حالسب ًاليل رصملا يف لتق نمو صاصق

 . الف الإ و « اندنع اديهش نوکیف ةيد بجي

A۰ 



 ةبعكلا يف ةالصلا باب
 .امهيف -هللا همحر- يعفاشلل اًفالخ « اهلفنو اهضرف ةزئاج ةبعكلا يف ةالصلا

 ( ةبعكلا يف ةالصلا باب) :م

 تيبلا يمسو « مارحلا تيبلل مسا يهو « ةبعكلا يف ةالصلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 ةفلاخم اهيف ةالصلا تناك الو . عبرم ءيش هيف ناك اذإ بعكم درب مهلوق نم هعبرتل كلذب مارحلا

 ءاهريغ فالخب « ادصق عبرألا تاهجلا ىلإ هجوتلاب اهيف ةالصلا زاوج ثيح نم تاولصلا رئاسل

 ساسم نوكلو « اهريغ ىلإ ةبسنلاب اهرود ةلقل كلذك « امهنع اهأزجأ رخآ سنج اهنأك تراصو
 . رثكأ اهريغ ىلإ ةجاحل ا

 ‹«صنلاب هلخد نم نمألا نماض تيبلا نأ وه زئانجلا باب بيقع اهركذ يف ةبسانملا هجو امأو
 . تيملا نماض ربقلا كلذكف

 لدب ةالصلا نم ةيلدبلاب اهلفنو اهضرف عافترا :ش ( اهلفنو اهضرف ةزئاج ةبعكلا يف ةالصلا) :م
 :م فنصملا لوقو « اًضيأ يعفاشلاو يروثلا مهنم : فلسلا نم ةعامج لاق انلوقبو « لامتشالا

 اذه نأك : يقانغسلا لاق . يغبني امك سيل لفنلاو ضرفلا يف يأ :ش ( امهيف يعفاشلل اًقالخ)

 اذك « اهلفنو اهضرف ةبعكلا يف ةالصلا زاوج ىري يعفاشلا نإف « بتاكلا نم اوهس عقو ظفللا
 نم دحأ دري ملو « اهريغو «ةريحخذلا»و « ةصالخلا »و « زيجولا » نع مهبتك يف هباحصأ هدروآ

 و حاضيإلا» و « رارسألا» و «طوسبملاك » بتكلا نم يدنع اميف فالحل ا اذه اًضيأ انئاملع

 رارق لاصتا ضرألاب ةلصتملا ةرتسلا طرتشي هنأ الخ ام اهريغو « ريغصلا عماجلا حورش »و « طيحملا
 . رجشلاو رجحلاك ةبعكلا ةصرع يف يلصملا ناك اذإ

 ةبعكلا جراخ هتالص حصت -هللاب ذايعلاو- ةبعكلا تمدهنا ول « زيجولا» يفركذ : تلق

 نوكي نأ الإ زجي مل اهيف ىلص ولو « هتحت ةبعكلاو سيبق يبأ لبج ىلع ىلص نمك اهيلإ اهجوتم
 ال اًعيش عضو ولف ‹ ةصرعلا يف فقاولاك اهحطس ىلع فقاولاو « طئاح هيقي وأ ةرجش هيدي نب
 ضعب ىلإ ةبعكلا يف ةالصلا زوجت يلازغلل « ةصالخلا ١ يفو ناهجو هيف ةبشحخ زرغ ولو « هئزجي
 يف يعفاشلا باحصأ دازت نأب يقانغسلا هلاق ام باوج يف يدنقرمسلا ناهرب مامإلا لاقو . اهتابث

 مدعو « لئاسملا نم ريثك يف امك هلوق سيل زاوجلا مدع نأ ىلع لدي ال اهيف ةالصلا زاوج مهبتك

 هل حال كلذ لمأت اذإ لقعلا نم ةكسم ىندأ هل نمو ء اًضيأ كلذ ىلع لدي ال انئاملع انباحصأ داريإ
 . لئاةلا اذه لوق نالطب بير الب

 هباحصأ قافتا نإف « يقانغسلا هركذ ام حيحصلا هيلع درلا يف زيزعلا دبع مامإلا خيشلا لاقو

 لدي انبتك يف فالحل ا داريإ مدع ىلع انباحصأ قافتاو « مهتافيرعتو مهبتك يف زاوجلا داريإ ىلع
 ةهبش عفدل لاوقألا نايب يف مهدهجو « فالخلا نايب يف قيرف لك داهتجا عم فالخلا مدع ىلع
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 حتفلا موي ةبعكلا فوج يف ىلص هيب هنأل ضرفلا يف -هللا همحر- كلامو

 يعفاشلا نع باتكلا يف ركذ امو : فنصملل ةرصن يجورسلا لاقو . ناكمإلا ردقب موصخلا

 عارذ يثلث ردق ةبتع هل وأ ادودرم بابلا ناك نإف « حوتفم وهو بابلا ىلإ هجوت اذإ ام ىلع لومحم
 . اهجوحب ىفك : ليقو . عارذب ردقي هجو يفو . حيحصلا وهاذه : يوونلا لاق . زوجي

 ذخأو زجي مل هلبقتساو اعاتم هيدي نيب عضو ولو « اًضرعوًالوط هتماق ام ردق طرتشي : لیقو

 ةعفترم ةبتعلا تسيلو حوتفم وهو بابلا ىلإ هجوت اذإ هدارم نأب بيجأو لاقف همالك نم لمكألا
 . وهسلا ىلع لمحلا نم ريخ وه و« لحرلا ةرخؤم ردق

 . تيبلا هيلع[... .. . ] رظنو لمأت نم ولخي ال اذه لک : تلق

 ‹ ةبعكلا يف زوجت ال اهنإف « ضرفلا ةالص يف كلام اًفالخ ينعي :ش ( ضرفلا يف كلاملو) :م

 اتعكر الو ةضيرف رجحلاو تيبلا يف يلصي ال كلام نإف «ةيفارقلا ةريخذلا » يفو . لفنلا زوجيو
 يلصي ال هنأ كلام نع هريسفت يف يبطرقلا ركذو « رجفلا اتعكر الو رتولا الو ناتبجاولا فاوطلا

 ىلإ ىلص نمك تقولا يف داعأ ةبوتكم اهيف ىلص نإف « عوطتلا يلصيو « ننسلا الو ضرفلا اهيف
 دبع يبأ لاقو : دمحأ لاق : كلام لوقيو « ادبأ ديعي غبصأو بيبح نبا نعو . داهتجالاب ةلبقلا

 اهيف يلصملا نأ كلام لوق هجو . اهيف عيمجلا يربطلا ريرج نب دمحم عنمو هيف يلصي ال : مكحلا

 مدع بج وی ام ىلع انلمعف « همدع بج وی امو زاوجلا بجوی ام عمتجاف . هجوب لبقتسمو ربدتسم

 هباب نأل « اًضيأ لفنلا يف سايقلا وهو اًطايتحا لفنلا يف زاوجلا بجوي ام ىلعو ضرفلا يف زاوجلا

 ال اهفوج يف فاوطلا نإ » : لاق مالسلا هيلع هنألو « رذع الب اًبكارو ادعاق زوجياذهلو « عسوأ
 . ةالصلا اذكف « حصي

 هجرحخأ :ش ( حتفلا موي ةبعكلا فوج يف ىلص ايب هنأل) :م هلوقب فنصلملا هيلإ راشأ ام انلو

 ةكمب حتفلا موي ةي هللا لوسر مدق امل : لاق رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ملسمو يراخبلا
 يبنلا لخد مث : لاق « بابلا حتفف حاتفم اب ءاجف ةحلط نب نامثع ىلإ لسرأو ةبعكلا ءانفب لزنو
 « اكلم هيف اوشبلف هيلع قلغأف بابلاب رمأو « ةحلط نب نامشعو ديز نب ةماسأو لالبو ةي

 هللا لوسر تلفنف بابلا تردابف : هللا دبع لاق بابلا حتف مث < ًالیوط راهن هيف اوکمف يراخبللو

 لوسر هيف ىلص : لاق ؟هيف ةَ هللا لوسر یلص لهو لالبل تلق « هرثآ ىلع لالبو اج راح ةي
 . ىلص مك هلأسأ نأ تيسنو ههجو ءاقلت نيدومعلا نيب : لاق « ؟ نيأ : تلق < ةي هللا

 فوج يف ىلص إب هللا لوسر نآ الالب ينربخأ : لاق رمع نبا نع ملاس نع هجرخأو

 رمع نبا لاق ةبعكلا لخد ةي هللا لوسر نأ يراخبلا جرخأو « نييناميلا نيدومعلا نيب ةبعكلا

 يبنلا ىلص له : تلق . ًالالب تلأسف نيبابلا نيب اًمئاق ًالالب دجوو جرح دق اإ يبنلاو تلبقأف
 ةبعكلا نم جرىخ مث تلخد اذإ هراسي ىلع نيتيراسلا نيب نيتعكر معن : لاق « ةبعكلا يف ةي
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 . نيتعكر ةبعكلا هجو يف ىلصف

 لخد ةي يبنلا نأ سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ : تلق نإف

 هللا لوسر نأ ديز نب ةماسأ ينربخأ سابع نبا نع هبو « لصي ملو اعدو ةيراس دنع ماق ةبعكلا

 هذه : لاقو « نيتعكر تيبلا لبق يف عكر جرخاملف « جرخ ىتح هيف اعد تيبلا لحد امل ةي

 . ةلبقلا

 نبا ثيدح ىلع هومدقو تبث هنأل - هنع هللا يضر - لالب ثيدحب سانلا ذخأ : تلق

 سيلف اعد يأ « ىلص هنأ لالب لوق لوأت نمو تبغا ةداهشب ذخؤي انإو « ىفن هنأل «سابع
 . هللا همحر - يراخبلا هاور . نيتعكر ىلص هنأ رمع نبا ثيدح يف نأل «ءيشب

 ملف رحنلا موياهلخد ب هنأ اههجوو « ناتحيحص سابع نبا ةياورو لالب ةياور نكلو

 هجرخأ « رمع نبا نع يورم ثيدح وهو « عادولا ةجح يف كلذو « دغلا نم اهلخدو « لصي
 اي يبنلا لخد : لاق رمع نبا نع ةدعج نب ىيحي نع نسح دانسإب « هننس » يف ينطقرادلا

 ‹ لخددغلا نم ناكاملف . ال : لاق ؟ىلص له : لالبل تلقف « هفلخ لالبو جرخ مث تيبلا

 . ° نیتعکر یلص « معن : لاق ؟ یلص له : الالب تلأسف

 ريبج نب ديعس نع تباث يبأ نب بيبح نع « همجعم» يف يناربطلاو ًاضيأ ينطقرادلا جرخأو
 ىلصف جرح مث « نيتعكر نيتيراسلا نيب ىلصف تيبلا ةي هللا لوسر لحد : لاق « سابع نبا نع

 ملو جرح مث ىعدف ماقف « ىرخآ ةرم لحد مث ةلبقلا هذه : لاق مث . نيتعكر رجحلاو بابلا نيب
۲ 

 .' لصي

 « هحيحصا ىف نابح نباو  هدنسم » ىف دمحأ هفالخ هنع ىورف ديز نب ةماسأ ثيدح امأو

 ٠ . نيتيراسلا نيب ةبعكلا يف ىلص ةي يبنلا نأ ديز نب ةماسأ ينربخأ رمع نبا نع

 . ًالوأ هانركذ ام ةفلتخملا تاياورلا هذه نيب صلخملا نأ بابلا اذه يف مالكلا لصاح : تلق

 ثيدحف « ةبعكلا يف ىلص ةي هنأ بئاسلا نب هللا دبعو باطخل ا نب رمع نبا نع يور هنأ عم

 رمعل تلق : لاق « ناوفص نب نمحرلا دبع نع دهاجم ثيدح نم ٠ هننس » يف دواد وبآ هاور رمع
 هدانسإ يفو . نيتعكر ىلص : لاق « ةبعكلا لحد نيح اي هللا لوسر عنص فيك : باطخلا نبا

 . (۲۳۹ /۲) يقهيبلا« ٥۱( /۲) ينطقرادلا هاور (۱)

 هلاجر ةيقبو ءهفرعأ ملو نيعباتلا راغص نع ىور . مرم وبأ هيف : يمثيهلا لاقو « ٥١( /۲) ينطقرادلا هاور (۲)

 . ها مالک مهضعب يفو نوقثوم

 يواحطلا هاورو « ۲۹٤( /۳)عمجللا ‹ يناربطلاو دمحأل هازعو «يمثيهلا هلاق « حيحصلا لاجر هلاجر (۳)

 ]١۲۲[ ةبعكلا ىف ةالصلا باب .
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 ىلص نإف . طرشب سيل اهباعيتسا نأل « ةلبقلا لابقتسا دوج ول اهطئارش تعمحتسا ةالص اهنألو

 ‹ زاج مامإلا رهظ ىلإ هرهظ مهضعب لعجف « اهيف ةعامجب مامإلا

 نب هللا دبع ثيدحو « يواحطلاو ةعبرألا هل تجتحاو « هريغب اًتورقم ملسم هل ىور : تلق

 يف ىلص دقو حتفلا موي هيي هللا لوسر ترضح : لاق « هحیحص ) يف نابح نبا هاور بئاسلا

 یسیعو یسوم رکذ غلباملف ‹ نينمؤملا ةروس حتتفا مث « هراسي ىلعاهعضوف هيلعن علخف ةبعكلا

 . "مكرف « ةلعس هتذخأ

 : لاق ‹ رومأملا وهو مارحلادجسملا رطش لبقتسا هنإ لوقنف كلام لوق نع باوجلا امأو

 ىلص ول ام ىلعاًسايق هئزجيف « ٠٤٤١( ةيآلا : ةرقبلا) ( مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف

 ام هنأل ‹ رضي ال ضعبلا لابقتسا عم ضعبلا رابدتساو « لكلا ىلإ هجوتي ال ذئنيح هنإف « اهجراخ
 يفو « عسولا يفام ىلإ فرصني الإو « نكم ريغ هنأل « ةدحاو ةلاح يف لكلا ىلإ هجوتلاب رمأ

 فاوطلا نأل « فاوطلاك ةالصلا تسيلو « ريغ ال كلذب ارومأم نوكيف « ضعبلا هجوت هعسو

 نأ ىرت الأ ‹ لكلا عقيل تيبلا جراخ فاوطلا بجيف « نكمم لكلاب فاوطلاو « هيف رومأم تيبلاب
 مدعل دسفم تيبلا جراخ رابدتسالاو ةالصلا فالخب « زوجي ال مارحلا دجسملا جراخ فاوطلا

 »و « طوسبملا» يف اذك « نيرابدتسالا نيب قرفلا عقوف « رابدتسالا ال رومأم وهام لابقتسا

 تعمجتسا) :م ةالص ةبعكلا يف ةالصلا نألو يأ « يلقع ليلد :ش ( ةالص اهنألو) :م. « رارسألا

 :ش (ةلبقلا لابقتسا دوجول) :م ةينلاو ناكم او بوثلا ةراهطو « نيثدحلا نع ةراهطلا نم :ش (اهطئارش

 :م هلوق ىنعم وهو ‹ طرش وه الو « نكممب سيل لكلا لابقتساو « ةبعكلا نم اءزج لبقتسا هنأل

 . ةبعكلا ءازجأ باعيتسا يأ :ش ( طرشب سيل اهباعيتسا نأل)

 ضعب يأ :ش ( مهضعب لعجف ) :م ةبعكلا يف يأ :ش ( اهيف ةعامجب مامإلا ىلص نإف) :م

 “ ينانيغرملا» يفو . هتالص ينعي كلذ هلعف زاج يأ :ش ( زاج مامإلا رهظ ىلإ هرهظ) :م ةعامحلا

 مامإلا رهظ ىلإ ههجو يدتقملا ناك ءاوس « مهتالص تزاج ةعامجب اهيف اولص ول « هقفلا عماوج»و

 هجو ىلإ ههجو ناك اذإ هركي نكل « هبنج ىلإ هرهظ ىلإ وأ هرهظ وأ هبنج ىلإ وأ ههجو ىلإ وأ

 يناثلاو مامإلا هجو ىلإ هرهظ ناك نم ةثالث ةالص زوجي الو « لئاحب الإ ةروصلا لابقتسال مامإلا

 ىلإ برقآ ناك نأب هيلع مدقيو . هنيي نع وهو اهيلإ مامإلا هجو يتلا ةهجلا ىلإ ههجو ناك نم

 . ملعي مل وأ كلذب مامإلا ىلع همدقتل هلثم هراسي نع ثلاثلاو « مامإلا نم طئاحلا

 )١( يبا ننس « ينابلألا هححص : حيحص داود]۲۰۲٣[ .

 )۲( /۳)دمحا هاور ٤۱۱( هوحنب .
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 مهنم لعج نمو ‹ يرحتلا ةلأسم فالخب « ًاطخلا ىلع همامإ دقتعي الو « ةلبقلا ىلإ هجوتم هنأل

 مارحلا دجسملا يف مامإلا ىلص اذإو  همامإ ىلع همدقتل هتالص زجت مل مامإلا هجو ىلإ هرهظ

 مامإلا نم ةبعكلا ىلإ برقأ مهنم ناك نمف « مامإلا ةالصب اولصو « ةبعكلا لوح سانلا قلحتف
 نمو « بناجل ا داحتا دنع رهظي اغإ رخأتلاو مدقتلا نأل ؛ مامإلا بناج يف نكي مل اذإ هتالص تزاج

 ‹ هتالص تزاج ةبعكلا رهظ ىلع ىلص

 ًاطخلا ىلع دقتعي ال نأ لاحلاو يأ :ش ( اطخلا ىلع همامإ دقتعي الو « ةلبقلا ىلإ هجوتم هنأل) :م
 هذه نأل . مامإلا رهظ ىلإ هرهظ لعج نم ةالص زاوجل فاكب سيل ليلعتلا اذه : يزارتألا لاق
 « مامإلا هجو ىلإ هرهظ لعج اذإ اميف هلصاح . مامإلا طخ داقتعالا مدعو ةلبقلا هجوت يهو ةلعلا

 ريغ ةلبقلا ىلإ هجوتم هنأل لاقي نأب رخآ ديق هيف دازي نأ يغبني ناكو « ةدساف هتالص اذه عمو

 يف زاوجلا مدع للعام هنأب لمكألا هنع باجأو « ًاطخلا ىلع همامإ دقتعي الو همامإ ىلع مدقتم
 هنأ ىلع اًدامتعا لوألا يف هركذ نع رصتقاف « عنام هنأ ىلع لد « مامإلا ىلع مدقتلاب عبارلا هجولا
 مهضحب لعجف « ةملظم ةليل يف اولص اذإ ينعي :ش ( يرحتلا ةلأسم فالخب) :م يناثلا نم مهفي

 . ًأطخلا ىلع همامإ دقتعا هنأل « هتالص زوجت ال همامإ لاح ملع دقو مامإلا رهظ ىلإ هرهظ

 (همامإ ىلع همدقتل هتالص زجت مل مامإلا هجو ىلإ هرهظ) :م موقلا نم يأ :ش ( مهنم لعج نمو) :م

 يغبني « حاضيإلا» يفو < انركذ امك هتالص تزاج مامإلا هجو ىلإ ههجو ناك اذإ هنأل « هب ديق :ش

 . ةروصلا دباعب هيبشتلاب ارارتحا « ةرتس مامإلا نيبو هنيب لعجي نأ مامإلا هجاوي نل
 ظفل :ش ( مامإلا ةالصب اولصو ةبعكلا لوح سالا قلحتف مارحلا دجسم اب مامإلا ىلص اذإو) :م

 واولا تابثإ زوجي ًالاح تعقو اذإ ةيضاملا ةيلعفلا ةلمجلاو . ًالاح تعقو ةلمج سانلا قلحت
 نأ مهضعب لاقف لاق ثيح لمكألا نم بجعلاو « ةردقم وأ ةرهاظ دق نم دب ال نكلو «هفلحو

 «اذه ىلع بيكرتلا ىنعم نأ عم ضعبلا ىلإ هدنسأو « اذه برغتسا هنأكف . دق ريدقتب لاح قلحي
 ةبعكلا ىلإ برقأ) :م موقلا نم يأ :ش ( مهنم ناك نمف) :م هلوق وه اذإ باوجو . اذإ باوجب تسيلو
 مدقتب سيلو ةبعكلا نم ءزجلا لبقتسم هنأل :ش ( مامإلا بناج يف نكي مل اذإ هتالص تزاج مامإلا نم
 :ش ( بناجلا داحتا دنع رهظي اغإ رخأتلاو مدقتلا نأل) :ماذهو هفلخ ىلص نمك راصف « همامإ ىلع

 « مامإلا ةهج نم ناك اذإ ام فالخب « ةهحلا داحتا دنع الإ رهظي الف ةيفاضإللا ءامسألا نم امهنأل

 .ءادتقالا مكح نم هجرخي كلذ يف هيلع اًمدقتم ةبعكلا ربدتسم نوكي ذئنيح هنأل

 دورول رهظلا ظفل رايتخا لعلو « اهحطس ىلع يأ :ش ( ةبعكلا رهظ ىلع ىلص نمو) :م
 اهرهظ ىلإ اهجوتم ناك اذإ اهرادج ىلع اذكو « هركي نکلو :ش ( هتالص تزاج) :م هب ثیدحل ا

 ‹ « هقفلا عماوج » يف هركذ « هتالص حصت ال اهرهظ ىلإ حطسلا لمح نإو اهحطس وه يذلا

 نبا لاقو . تقولا يف ديعي : بهشأ لاقو . ادبأ ديعي ةبعكلا رهظ ىلع ىلص ول : كلام لاقو

 يفو اهيفو ‹ةبعكلا رهظ ىلع ةبوتكملا هركت : « بالجلا » بحاص لاقو . دیعچالمکحلا دبع
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 ء ءانبلا نود اندنع ءامسلا نانع ىلإ ءاوهلاو ةصرعلا يه ةبعكلا نأل -هللا همحر- يعفاشلل اًفالخ

 هيف امل هرکی هنآ الإ« هیدی نیب ءانب الو « زاج سبق يبأ لبج ىلع ىلص ول هنأ رت الأ « لقنب هنآل
 . لب يبنلا نع هنع يهنلا درو دقو ميظعتلا كرت نم

 نيب ناك اذإ الإ ‹ ةبعكلا حطس ىلع اهزوجي مل هنإف :ش ( - هللا همحر - يعفاشلل اًتالخ) :م رجحلا

 عمج ولو « ناهجوف ةرمتسم الو ةينبم ريغ ةزورغم اًصع هيدي نيب ناك نإو « ةلصتم ةرتس هيدي
 اًشيشح لبقتسا ولو « ةتبان ةرجش لبقتسا وأ اهيف فقوف ةرفح رفحو ةصرعلا وأ حطسلا بارت
 ةبعكلا حطس فرط ىلع فقو نإو « لكلا يف حصي :حيرش نبا لاقو « ناهجوف ةبشخ وأ اتبان
 . فالخ الب زوجي ال اهربدتساو

 ‹ نيعلا حتفب :ش ( ءامسلا نانع ىلإ ءاوهلاو) :م ءارلا نوكسب :ش ( ةصرعلا يه ةبعكلا نأل) :م

 « طيحملا » يفو :ش ( لقني هنأل « ءانبلا نود اندنع) :م باحسلا نانعلا « بدألا ناويد ١ يفو

 نأل « ءامسلا نانع ىلإ ءاوهلا عم ةصرعلاو « ةبعكلا عضوم يه ةلبقلا امهريغو «يربولا»و

 ول هنآ ىرت الأ) :م لوحيو لقني امم كلذ لكو « اهوحنو ريحلاو نيطلاو ةراجحلا نم ةفلؤم ناردجلا

 ةيلاعلا عضاوملا نم هريغ ىلع ىلص ول اذكو :ش ( هيدي نيب ءانب الو زاج سيبق يبأ لبج ىلع ىلص
 يف اهلبقتساو ةصرعلا جراخ فقوف -هللاب ذايعلاو- ةبعكلا تمدهنا ول « بذهملا حرش » يفو

 مل صخاش ءيش هيدي نيب سيلو ةصرعلا طسو ىلع فقوت اذإ امأ « فالخ الب تزاج هتالص

 . هتالص حصت حيرش نبا لاقو « صوصنملا ىلع هتالص حصت

 لعف ليوأت هنآ يف ريمضلا ركذتيو هتالص تزاج هلوق نم ءانثتسا :ش ( هرکی هنآ الا) :م

 يهنلا درو دقو ميظعتلا كرت نم ) :م ةبعكلا رهظ ىلع يلصملا يف يأ :ش ( هيف امل ) :م اهئادأ وأ ةالصلا

 ‹« يهنلا بجو اهرهظ ىلع ةالصلا ءادأ نع : ليقو « ميظعتلا كرت نع يأ :ش ( ايب يبنلا نع

 نأ ىهن ب هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع ةجام نباو يذمرتلا هجرخأو « رمع نبا هاور
 لبإلا نطاعمو مامحلا يفو قيرطلا ةعراقو ةربقملاو ةرزجملاو ةلبزملا يف : نطاوم ةعبس يف ىلصي

 . ”يوقلاب هدانسإ سيل نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « هللا تيب رهظ قوفو

 مامإلا اهلبقتسا يتلا ةهجلا تلبقتساف ءاسنلا ةمامإ ىون دقو مامإلا ءاذحب تعقو ةأرما : عورف

 يف يفارقلا لاقو . ينانيغرملا هركذ ‹ دسفت ال ىرخأ ةهج تلبقتسا نإو « لكلا ةالص تدسف

 : لوألاف « اهئانب عيمج وأ اهئانب ضعب وأ اهثاوه ضعب لابقتسالا يف طورشملا له : «ةريخذلا»

 لوق : ثلاثلاو . - هللا همحر - ىعفاشلا لوق : ىناثلاو . - هنع هللا ىضر - ةفينح ىبأ لوق

 . يئاجرو يلكوت هيلعو بآملاو عجرملا هيلإو باوصلاب ملعأ هللاو - هنع هللا يضر - كلام
3 f 3 

 )١( يذمرتلا «ينابلألا :فعض : فيض ]٥١[ ةجام نبا« ] ]۷٤٦يواحطلاو (۲۳۹ /۳) يقهيبلا هاورو )۱/١۲١(.
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 ةاكزلا باتك

 ( ةاكزلا باتك) :م

 يف ىلاعت هللا ركذ ا ءادتقاو اًبسانت ةالصلاب اهنرقو ةاكزلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 يف كلذكو . ( ٠١ ةيآلا : ةرقبلا ) € ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو :  ىلاعت هلوق يف نآرقلا نم يآ

 ءاتيإو ةالصلا ماقإو ‹ هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمخ ىلع مالسإلا ينب » :ةنسلا

 .«ةاكزلا

 يف اهب ةقحلم ةاكزلاو ةطساولا نودب اهسفن يف ىنعمل سنج اهنألف اهيلع ةالصلا مدقت امأو

 هجو : لاقيو « ةالصلا نم ةبتر طحأ ىه تناكف « ةطساولاب نكل اهسفن ىف ىنعل سنج اهنأ

 ةمعنلاو ةيلامو ةيندب ةمعنلاو « ىلاعت هللا معن ةدابعلا بوجو ببس نأ وه ةالصلاب اهتنراقم

 ءلالا ةعيرذب ةيلاملا ةدابعلاو « قحأ اهميمعت ىلإ فلكم ا ةيانع فرص ناكف اهّعأو اهمظعأ ةيندبلا

 ىلاعت هللا ةمكح تضتقاف « مالسإلا ةرطف ةاكزلاو نيدلا دامع ةالصلا يب يبنلا ىمس اذهلو

 . ةروكذملا ةيآلل ةالصلا ةيناث ةاكزلا تلعجو ةاكزلا ىلع ةالصلا ميدقت

 «هتاكز هنع ىدأ اذإ ةيكزت هلام ىكز : لاقي -ةيكزتلا ينعأ- ردصملا مسا ةاكزلا ظفل مث

 ةيآلا : مرم ) (ةاكزو اندل نم اًنانحو $ : ىلاعت هللا لاق « ةراهطلا ىنعم ناعم يتأي هتدام لصأو

 ىنعجو « مهرهطت يأ ٠١١( ةيآلا : ةبوتلا ) 4 مهيكزتو # : ىلاعت هللا لاقو « ةراهط يأ . ( ۴

 هاكزأو ءامن يأ ةدودم ةاكز وكزي عرزلا ىكز : يرهوجلا لاقو « ىغاذإ عرزلا ىكز : لاقي ءامنلا

 . ىلاعت هللا

 . بصخ يف ناكو معنتاذإ ًاوكز اكز وكزي لجرلا ىكز : يومألا لاق « معنلا ىنعجبو

 يأ لجرلا ىكزت : لاقي رخآ ىنعجو « هب قيلي ال يأ « نالفب وكزي ال رمألا اذه : لاقي رخآ ینعمبو

 : مجنلا) 4 مكسفنأ اوكزت الف :  ىلاعت هللا لاق « هسفن یکز : لاقي حدملا اذه ىنعجبو « قدصت

(FYةقانلا ةاكزو ‹ ليمجملا ءانثلل لصحي ةاكزلا جرخمف ءانثلا ىكز هنمو ليمجلا ءانثلا ىنعجو <  

 اهادأ اذإ ةيدوبعلا يف دبعلا قدص ىلع اهتلالدل ةقدص تيمسو « اهيلجر نيب هب تربدأ اذإ اهدلوب

 . قشأ سفنلا ىلع اهنأل

 انباحصأ نم نيققحملا دنع اعرشو : يكاكلا نيدلا ماوق خيشلا لاق دقف يعرشلا هانعم امأو

 . ىلاعت هلل ريقفلا ىلإ يلوحلا باصنلا نم ردقم ءزج ءاتيإ

 مسا ةاكزلا : ليقو ‹« يمشاهلا ريغ ريقفلا ىلإ : لاقي نأ وهو رخآ ديق ىلإ جاتحي اذه : تلق
 . دوجولا ىلإ مدعلا نم اهجارخإ ءاتيإلاب دارملاو « ةاكزلا ءاتيإب انرمأ ىلاعت هنأل « ىدؤملا لاملل

 ليلدب ءادألا لعفل مسا عرشلا فرع يف ةاكزلا نإ : انباحصأ نم نوققحملا لاق : يقانغسلا لاقو
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 ةبجا و ةاكزلا

 «طوسبملا» ىف اذك . نايعألا تافص نم ال لاعفألا تافص نم بوجولاو « ةبجاو ةاكزلا : انلوق

 لقاعلا ملسملا غلابلا رحلا جارخإ نع ةرابع عرشلا حالطصا يف ةاكزلا نإ : لاقي نأ زوجي : لاق مث

 هجو نع ضرفلا طاقسإل ىلاعت هللا اضرل فرصملا ىلإ لاملا نم ةفئاط اًمات اكلم اًباصن كلم اذإ

 نم ءزج ءاتيإ نع ةرابع عرشلا يف ةاكزلا : ةعيرشلا جات لاقو . يدؤملا نم ىدؤملا عفن عطقني
 ىلع تقلطأ مث « لعفلا تافص نم وه يذلا دوجوملاب فصوت اهنأل ؛ ريقفلا ىلإ يلوحلا باصنلا

 كرابيو هلام يمني هنأل وأ بونذلا نم جرخملا رهطب فصوي هنأل امإ اراجم ريقفلا ىلإ جرخم ا ردقلا
 .«هتكلهأ الإ الام ةقدصلا تطلاخ ام » : ةي هلوق يف روكذملا لاملا لصأ فلتل اعفدم عقيو هل

 ملسم ريقف نم لالا كيلمت ةاكزلا : يفسنلا نيدلا ظفاح خيشلا هلاق ام : اذه يف نسحألاو

 . ىلاعت هلل هجو لك نم كلاملا نع ةعفنملا عطق طرشب « هالوم الو يمشاه ريغ

 اهبوجو ببسو اهتفص يف مالكلا يقبو . اتسح ناكل لاملا نم ءزج كيلمت : لاق ولو : تلق

 . اهمکحو اهطورشو

 ءاش نإ بيرق نع هنايب ءيجي ام ىلع اهدحاج ريفكت بجي ةمكحم ةضيرف يهف اهتفص امأ

 . ةاكزلا تضرف ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يفو « ىلاعت هللا

 فاضت تابجاولاو لاملا ةاكز : لاقيف « لاملا ىلإ فاضت اذهلو « لامل اف اهبوجو ببس امأو

 وهو ردقم لاب الإ لصحيال ىنغلاو « كلاملا ىنغ رابتعاب ببس لام لا نكلو « اهبابسأ ىلإ
 سيلو اًملسم القاع الاب ارح نوكي نأ وهو : كلاملا ىف ةعبرأ : ةعبسف اهطورش امأو باصنلا

 .ًالفن وأ هقلعت ارجنم وأ اماسمو اًيلوح الماك باصنلا نوكي نأ وهو كولمملا يف ةثالثو « نيد هيلع

 باوثلا لوصوو « باقعلا نع ةاجنلاو « ايندلا يف فيلكتلا ةدهع نع جورخلاف اهمكح امأو
 . « طوسبملا» يفاذك ةرحخالا يف

 «ةيردبلا»و « يفاكلا » يفو « ضرفلا بوجولاب دارأ : يكاكلا لاق :ش ( ةبجاو ةاكزلا) :م

 نأل وأ ء اًعطق اًبجاو نوكيف « مازلإلاو توبشلا هب ديرأ هنأل « ةضيرف اهنأ عم بوجولاب تفصو

 اوتآو ¥ : ىلاعت هلوق نإف « داحآلا رابخأب تبث اهرادقم نكلو « ىعطقلا ليلدلاب تبث اهلصأ

 لدعو اذه ىلإ رظن باتكلا بحاص لعلو « رادقملا قح ىف لمجم « ٤۳( ةيآلا : ةرقبلا ) #ةاكزلا

 رخآلا ىلع امهدحأ قالطإ حصيف « لمعلا قح يف نايقتلي ضرفلاو بجاولاو « ضرفلا ظفل نع
 . اًراجم

 يبأ بهذم نم حصألا نأ امك هركذب ًادبو « ضرف رتولاو هسكع يفو : يقانغسلا لاقو

 موزللا بوجولاب دارأ : هيف لاقي نأ ىلوألاو « بجاو رتولا نأ - هنع هللا يضر - ةفينح
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 بوجولا امأ « لوحلا هيلع لاحو اَّمات اكلم ًالماك اًباصن كلم اذإ ملسملا غلابلا لقاعلا رحلا ىلع
 « مكلاومأ ةاكز اودأ» : لب هلوقلو « : (١٠ةيآلا:ةرقبلا) (ةاكزلا اوتآو# : یلاعت هلوقلف
© 
 امهنإ : امهريغو « ةفحتلا»و « عئادبلا » يفو : يجورسلا لاقو . ةغل هنع ينبني هنأل ‹توبثلاو

 تتبث يأ « تبجو » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « توبثلاو ققحتلا بوجولاب دارآ مث « ةضيرف

 يف بلاغلا وهو « ريدقتلا وه يذلا ضرفلا ىلإ نهذلا ردابتل اًصضرف : لاق ول هنأل وأ ٠ تققحتو
 . لاومألا فانصأ عيمج يف ردقم ءزج اهنأل « ةاكزلا باب

 ةعبرأ ركذ «ةبجاو : هلوقب ناقلعتي رورجملاو راج لا :ش ( ملسملا غلابلا لقاعلا رحلا ىلع) :م
 . دبعلا ىلع بجت الف ةيرحلا : لوألا . ءايشأ

 . نونجملا ىلع بجت الف لقعلا : يناثلاو

 . يبصلا ىلع بجت الف « غولبلا : ثلاثلاو

 . رمألا سفن يف يرودقلا حرش باتكلا اذه نال « بيرق نع اهنم دحاو لک نايب ءيجيسو

 « زجاحلا قلطملا صاصتخالاب كلملا :ش ( لوحلا هيلع لاحو امات اکلم ًالماک اباصن كلم اذإ) :م
 . ةرخآلا يف ةمارغ الو ايندلا يف ةعبت كلذب قلعتي ال هجو ىلع فرصتلا ىلع ةردقلا وه : ليفو
 راثآ عيمج لمكي يذلا ماتلا كلملاو « ةاكزلا هنود اميف بجت ال لام لك وهو « لصألا باصنلاو

 مدع هنأل كلذو ءاضر الو ءاضق ريغ نم هذخأيو هيلع هقحتسي نيدلا بحاص : يقانغسلا ناق
 هل ناك ثيح « بهو اميف بهاولا اذه ىلع مزليالو : لاق « بوصغملاو ةعيدولا يف امك كلملا

 ال هنإ : لوقنانأل « ةاكزلا هيلع بجت ىتح هل بوهوملل كلملا مامت عني مل وهو « هتبه يف عوجرلا

 . اضر وأ ءاضقب الإ هيلع اهكلمتب

 الإ لصحي ال دوصقملا ماتو كلملا لصأ لصحي دقعلاب نإف « ضبقلا لبق قادصلا امأو
 ال ىتح « كلما لصأ لوصح ىلع ال « دوصقملا مات ىلع ًءانب ةاكزلل اباصن هتروريصو ٠ ضبقلاب
 نأ لمتحي : ليقو . « طوسبملا» يف اذكو كلملا لصأ دجو نإو « نامضلا لام يف ةاكزلا بج
 « متي مل هكلم نأل « هيف ةاكز ال ثيح ضبقلا لبق عيبلا نع اارتحا ؛ ٠ اّمات اكلم » : هلوق نوکی
 مزلي الف ء ًاصقان هيف كلملا نوكيف فرصتلا قلطم نع ةرابع كلملاو « هيف هفرصت زوجي ال اذهلو
 . ةتباث هدي نأل « ليبسلا نبا لام هيلع

 امأ يأ :ش («مكلاومأ ةاكز اودأ » :ةيب هلوقو 4 ةاكزلا اونآو :  ىلاعت هلوقلف بوجولا امأ) :م
 رمأدقو ٤١ ( ٠ ةيآلا : ةرقبلا ) 4 ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأ :  لجو زع هلوقلف ةاكزلا بوجو
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 ةمألا عامجإ هيلعو

 لاقو . ءاهقفلاو نييلوصألا دنع راتخملا ىلع بوجولل قلطملا رمألاو ةاكزلا ءاتيإب ىلاعت هللا

 لص نكل ةنسلا اهتنيبو بهذملا وه : يجيندنبلا لاق . ةلمجم ةيآلا : ةيعفاشلا نم هريغو يزورملا

 يضتقت ةيآلاف . ةاكزلا مسا لوانتي ام لك لب ةلمجم تسيل : مهضعب لاقو . اهب تباث بوجولا

 ةيعفاشلا ضعب دنع نايبلا ىلع فوقوم قلطملا رمألاو « ةنسلاب فرعت هيلع ةدايزلاو هبوجو
 هركذ

 . يسخرسلا

 ةالصلا هيلع هلوقلو يأ . « مكلاومأ ةاكز اودأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو » : هلوق

 نب مياس نع ةالصلا باوبأ رخآ يف يذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ءزج اذهو « خلإ . . مالسلاو

 : لاقف عادولا ةجح يف بطخي ويب هللا لوسر تعمس : لوقي ةمامأ ابأ تعمس : لاق رماع

مأ اذ اوعيطأو مكلاومأ ةاكز اودأو « مكرهش اوموصو مكسمخ اولصو مكبر هللا اوقتا»
 ةنج اولخدت مكر

 مکاحاو « هحیحص )» يف نابح نبا هاورو « حیحص نسح ثیدح اذه : يذمرتلا لاقو . « مكبر

ءاجرخي ملو ةلع هل فرعن الو « ملسم طرش ىلع حیحص ثیدح : لاقو « ۲ هکردتسم » يف
". 

 نع اًضيآ اذه يورو « مهيلع قفتم هتاور رئاسو رماع نب ميلس ثیداحأب ماسم حتحا دقو

بر ةدابع اوصلخأ» : لاق الب يبنلا نأ « نييماشلا دنسم » باتك يف يناربطلا هاور ءادردلا يبأ
 ء مك

ةنج اولخدت مكبر تیب اوجحو « مکر هش اوموصو « مکلاومأ ةاكز اودأو « مکسمخ اولصو
 ( مكبر 

(Wu... 
 . _ هصف هيفو

 لوألا ردصلا نم لب دمحم ةمأ عامجإ ةاكزلا بوجو ىلع يأ :ش ( ةمألا عامجإإ هيلعو) :م

 يناساكلا لاقو . « طوسبملا حرش » يف اذك « اهكراتاوقسفو «اهدحاجاورفك ىتح اننامز ىلإ

 . لوقعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ةاكزلا ةيضرف ىلع ليلدلا :« عئادبلا » يف

 اميس ال ةروهشم وأ ةرتاوتم نوكت نأ الإ « ضرفلا اهب تبثي ال ةنسلا نأب هيلع ضرتعاو

 تبثي اهبو حاحص داحآ رابخأ اهيف ةدراولا ةنسلاو « رفكي اهدحاج ةاكزلاو هدحاج رفکی اًضرف

  ةيعرشلا ماكحألا نم اهريغو ةالصلاو ةاكزلا بوجو هب تبثي ال لقعلاو « ضرفلا نود بوجولا

 . ةيضرفلا اهب تبثي ال ةطبنتسملا سيياقملا لوقعملاب دارأ نإو

 هتيوقتو فيعضلا ةناعإ باب نم هنأ لوألا : ةثالث هوجو نمف لوقعملاامأ : ىناساكلا لاقو

 . ضورفم ضورغما ءادأ ىلإ ةليسولاو « ةدابعلاو ديحوتلا نم هيلع ىلاعت هللا ضرف ام ءادأ ىلع

 . اًضرف نوكي الف ةليسولا هذه ريغب هريغو ديحوتلا لوصح نكي هنأب درو

 ٠ ۱۸/۸) يناربطلاو )١/ ۲١١( دمحأو )۹/١( مكاحلا هاورو [11۹] يذمرتلا « ينابلألا هححص : حيحص (1)

(0 

 . ءادردلا يبأ نم عمسي ملو . دثرم نب ديزي هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق : عطقنم(۲)
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 اهب كلملا لامك نأل ةيرحلا طارتشاو « هيف ةهبش ال هنأل ضرفلا بجاولاب دارملاو
a 

 .دعبأ هنأب درو مركلاو دوج اب قلختلاو هقالخأ ةيكزتو يدؤملا سفن ريهطت اهنإ : يناثلا : لاق

 . ىفخي ال هنأب درو « ًالقع ضرف معنملا ركشو « لاملا ةمعن ركش هيف : ثلاشلاو : لاق

 ىلع ةدايز ذخأي الو رزعو تذحخأاهبوجو دحجي ملو ةاكزلا ءادآ نم عنتمااذإ : عورف

 نب دمحأ يلوقرهظأو - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام لثم ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو « بجاولا

 هلوق يف يعفاشلاو « ةياور يف - هللا مهمحر - دمحأو زيزعلا دبعو قاحسإ لاقو

 . اهلثماهعم ذخؤي - هللا همحر - قاحسإ نع ةياور يهو « هلام رظنيو مامإلا اهذخأي :“ميدقلا»

 نع ةيواعم نب ميكح نب زهب ثيدح نم - هللا امهمحر - يئاسنلاو دواد وبأ ىور : تلق نإف
 هلف ارجتؤم اهاطعأ نم « نوبل تنب نيعبرأ لک يف لبإ ةمئاس لك يف » : لوقي ناك هيب هنآ هدج نع هيبأ
 . « ءيش اهنم - ب -دمحم لآل لحي ال انبر تامزع نم ةمزع هلام رطشو اهوذخآ انإف اهعنم نمو اهرجأ

 خسن مث لام اب تابوقعلا تناك ثيح مالسإلا ءادتبا یف كلذ ناک :تلق

 ةاكزلا : باتكلا لوأ ىف انلوق نم دارملا يأ :ش ( هيف ةهبش ال هنأل « ضرفلا بجاولاب دارملاو) :م
 دقو « ةمألا عامجإو ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا وهو هيف ةهبش ال ليلدب تبث هنأل ٠ ضرفلا « ةبجاو
 كانه هيف مالكلا ىضم

 بوجو يف ةيرحلا طارتشا يأ فوذحم هربخو ءادتبالاب عوفرم :ش ( ةيرحلا طارتشاو) :م
 ‹ نذإلاو ةباتكلاب فرصتلاو عيبلا كليب دق دبعلا ذإ ةيرحلاب يأ :ش ( اهب كلملا لامك نأل) :م ةاكزلا
 بتاكملا لام يف بجت مل املف « «قتعي ىتح ةاكز بتاكمل ا لام يف سيل : ايب لاق : يكاكلا لاق دقو

 ةفيظو ةاكزلاو « هجو لك نم نق هنأل ىلوأ بتاكملا ريغ يقف « هجو نم نقو هجو نم رح هنآ عم

 . عامجإلاب ةيرحلا تطرشف « دبعلل لام الو ةيلام

 صاصجلا ركب وبأ خيشلا ركذامل ةيرحلا تطرش اغنإ : -هللا همحر- يزارتألا لاقو
 الك ىبنلا نأ -هنع هللا ىضر- رباج ىلإ هدانسإب « يواحطلا حرش » يف -هللا همحر-يزارلا
 . « قتعي ىتح ةاكز بتاكملا لام يف سيل :٠ لاق

 يبأ دنع هديسل كلم الف هبسك طيحي نيد هيلع ناك نإ هل نوذأملا دبعلا : يجورسلا لاقو
 ةاكزلا بجت نيد هيلع نكي مل نإو « هلام ريغ ىلإ فرصلا قحتسي امهدنعو « -هللا همحر- ةفينح

 . هللا همحر- یعفاشلا لاق هبو « هالوم ىلع هيف

 نبا لاق . هديس ىلع الو هيلع ال دبعلا لام يف ةاكزلا بجت ال : -هنع هللا يضر- كلام لاقو

 هللا يضر- دمحأو ةديبع يبأو ةداتقو يرهزلاو رباجو رمع نبا لوق وهو -هللا همحر- رذنملا
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 كلم نم ديالو رفاكلا نم ققحتت الف ةدابع ةاكزلا نأل مالسإلاو هركذن امل غولبلاو لقعلاو

 ءامنلا اهيف ققحتي ةدم نم دب ال هنأل لوحلا نم دب الو « هب ببسلا ردق ةي هنأل٬ باصنلا رادقم

 . لوحلاب عراشلا اهردقو
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 ذحخأ هلاوزوجو دبعلا ىلع ةفئاطاهبجوأو : اضيأ -هللا همحر- رذنملا نبا لاقو « - مهنع

 . هللا مهمحر- دوادو روث يبأو ءاطع لوق وهو ينغلا ىلع اهتمرح عم ةقدصلا

 : هلوق وهو بيرق نع هركذن ال لقعلاو غولبلا طارتشاو يأ :ش ( هركذن ال لقعلاو غولبلاو ) :م

 م ةاكزلا بوجو يف مالسإلا طارتشاو يأ :ش ( مالسإلاو) :م ةاكز نونجملاو يبصلا ىلع سيلو

 يف باوثلا يدؤملا هب لانيل تادابعلا ءادأب رمألا نأل :ش ( رفاكلا نم ققحتت الف ةدابع ةاكزلا نأل)

 . ىلاعت هللا نم اًمكح هرفك ىلع هل ةبوقع ةدابعلل باوثلا لهأب سيل رفاكلاو « ةرحخآلا

 مهب قيلأ وهو ‹ رجزلل مهيلع تابوقعلا بوجوو ءادألا بوجو تبثيال ةيلهألا نودبو

 نكل « ناحابم امهنأل ثدحلاو ةبانجلا ببسب ةمودعم ريغ امهتيلهأ نأل « ثدحملاو بنحلا فالخب

 . ةيلهألا مدعت ال طرشلا مدعبو ءادألا ةحص طرش امهنم ةراهطلا

 ببس ردق ايب يبنلا نأل يأ :ش ( هب ببسلا ردق ةبهنأل « باصنلا رادقم كلم نم دب الو) :م

 هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا «حيحص» يف ركذ ام وهو « باصنلاب ةاكزلا بوجو

 ةسمخ نود اميف سيلو «ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : لاق ايي هللا لوسر نأ -هنع

 . (ةقدص لبإلا نم دوذ ةسمخ نود اميف سيلو ةقدص قرولا نم قاوأ

 لاقو . لوجل ا نالوح نم ةاكزلا بوجو يف دب الو يأ :ش ( لوحملا نم دب الو ) :م

 . هنم رارف ال : لاق هنأک اذ نم دب ال مهلوقو : يرهوجلا

 ةقراغم ال هانعمو « قيرفتلل وهو ودبلا نم هلصأو « حتفلا ىلع ةينبملا ءامسألا نم اذه : تلق

 . ةلاحم ال هوحنو « اذه نم

 لاملا ىم نم لام لا ءامن يأ :ش ( ءامنلا اهيف ققحتي ةدم نم دب ال) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل) م

 . يمنيو ومني امن ةديبع وبأ ىكحو « ءاغإ هللا هاغنأو اومن ومني : اولاق ابرو « ءان هريغو

 باهش لاق« لوحلا نالوحب عراشلا ةروكذملا ةدملا ردق يأ :ش ( لوح اب عراشلا اهردقو ) :م

 اهيف ءايشألا ةينستل ةنس مست امك هيف لوحت لاوحألا نأل لوح لوحلا يمس : يفارقلا نيدلا

 هلك كلفلا عطقت اهنأل كلفلا ةلمج تعطق ىتح تماع سمشلا نأل ؛ اًماع ىمستو ريغتلا ةينستلاو

 لكو > : ىلاعت هللا لاق كلذلف « رشع ينثالا جوربلا نم اجرب رهش لك نم عطقتو ةرم ةنسلا يف

 ةلخنلا تلاحو «ىضمو راد لوحلا لاح :«برغملا» يفو « (۳۳ةيآلا : ءايبنألا) € نوحبسي كلف يف

 لعج دقو انذاتسأ لاق هنمو « هلاح نع ريغت ءىشلا لاحو « ةغل تلاحأو « ال اًماعو اًماع تلمح

 لوحلا : «حاحصلا» يفو« دودرم لوألاف « ريغتلا نم ال ‹ يضملاو نارودلا نم ةاكزلا لوح
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 لوحلا هيلع لوحي یتح لام يف ةاکز ال ی هلوقل

 . ةوقلا ةليحلاو «ةنسلا

 هنإ لاقي الو « ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال : 44 هلوقل» :م
 يضر” ةشئاعو سنأو رمع نباو يلع هاور ثيدحلاو « هيلع لدت نئ ةارقلا نأل ركذلا لبق رامضإ

 . -مهنع هللا

 ثراحلا ةياور نم « هننس » ىف -هللا همحر- دواد وبأ هاورف -هنع هللا يضر- يلع ثيدح امأ

 . هل مصاع ةعباتل ثراحلا فعض هيف حدقي ال نسح وأ حيحص ثيدح :ةصالخلا» يف

 شايع نب ليعامسإ نع ينطقرادلا هاورف - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ثيدح امأو
 ««لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيل» اعوفرم رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع

 : لاق ءاًقوقوم هللا ديبع نع هريغو رمعم هاورو : ينطقرادلا لاق نيعم نب رين نع ةياور يفو
 "ىرخأ قرط هلو فوقوم هنأ باوصلاو

 نع «هننس» يف اًسضيأ -هللا همحر- ينطقرادلا هجرخأف -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح امأو
 « لماکلا» يف يدع نبا هاورو ‹ اعوفرم -هنع هللا يضر- سن نع تباث نع هايس نب ناسح

 نبا لاقو . هریغ -هنع هللا يضر- تباث نع هيوري هنأ معآ ال : لاقو « هايس نب ناسحبب هلعأو

 . ° درفنا اذإ هب جاجتحالا زوجي ال ادج ثيدحلا ركنم هايس نب ناسح :نابح

 لاجرلا يبأ نب ةثراح نع «هننس» يف ةجام نبا هاورف - اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو
 يف ةاكز ال » : لوقب يب هللا لوسر تعمس تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع ةرمع نع

 - ىيحيو دمحأ هكرت: نابح نبا لاقو « فيعضاذه ةئراحو ٠« لوحلا هيلع لوحي ىتح لام

 . ]٠١۷۳[ دواد يبأ ننس- هللا هظفح- ينابلألا هححص: حيحص (1)

 رمع نب هللا ديبع نع شايع نب ليعامسإ نع ةيقب نع )٤6/ ٤ ٠١( يقهيبلاو ۹١( /۲) ينطقرادلا هاور : فوقوم ()

 . رمع نبا نع عفان نع
 نع ةيقب هاور حيحصلا وه : لاقواًقوقوم.. .. رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ريغ نبا نع يقهيبلا هاورو

 . ها حيحصب سيلو هعفرف هللا ديبع نع شايع نب ليعامسإ
 نع تباث نع هايس نب ناسح نع ٣۷۲( ۰ /۲) « لماکلا» يف يدع نباو 4١( /۲) ينطقرادلا هاور : فيعض (۴)

 . ًادج ثيدحلا ركنم : نابح نبا لاقو : هايس نب ناسحب يدع نبا هلعأو ًاعوفرم . .. سنا
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 اهيف راعسألا توافت بلاغلاو « ةفلتخملا لوصفلا ىلع هلامتشال ءامنتسالا نم هب نكمتملا هنألو

 ‹ روفلا ىلع ةبجاو يه ليق مث هيلع مكحلا ريدأف

 . '-هللاامهمحر

 نم لعافلا مسا نزو ىلع نكمملا وه لوحلا نألو يأ :ش ( ءامنتسالا نم هب نكمتملا هنألو ) :م

 . ءامنلا بلط ءامنتسالاو « نيكمتلا

 يهو ةفلتخملا لوصفلا ىلع لوحلا لامتشال يأ :ش ( ةفلتخملا لوصفلا ىلع هلامتشال) :م

ED EES 

 م كلن تشل درجو دیس ریل اقتل م ی ا

 . انه

اؤس نع باوج هلک اذه :ش ( هيلع مكحل ا ريدأف اهيف راعسألا توافت بلاغلاو) : م
 وهو «ردقم ل

 توافت بلاغلا نإ : هلوقب باجأف « ةفلتخملا لوصفلا ىلع لوحلا لامتشا ربتعا مل : لاقي نأ

 طرشو « بلاغلا ىلع يأ هيلع مكحلا ريدأف « لوصفلا يف يأ اهيف ءايشألا راعسأ يأ راعسألا

اوسلاو ةراجتلا لاومأو نيرجحلا يف بوجولا طرش لوحلا نالوح
 . عرزلا ةاكز فالخب مئ

اطر هلعجي ملو ببسلل قصو لولا لمج - -هللا همحر- يخ رسلاو
 ا کو ن اقو ؛ 

 ءاش نإ هناي يتأيسن « هلوأ يف باص نكي مل نإو « ةاكرلا بيت لوحلا رع دنع حيرلاب راستا

 . ىلاعت هللا

 ءادأ يأ بجاو وه : لاق هنإف « يخركلا وه هلئاق :ش ( روفلا ىلع ةبجاو يه ليق مث) :م

 اذك لاحلا ىلع يأ ناكمإلا تاقوأ لوأ يف لعفلا بجي نأ هبدالاو «روفلا ولع بجار ةاكلا

رسلل ريعتساف تلغ اذإ ردقلا تراف ردصم لصألا يف وهو «برخملا» يف لاق
 هب تیمس مث ةع

 جات لاق ‹ هتعاس نم يأ هروف نم جرخو نالف ءاج : ليقف« ثبل الو اهيف بيرال يتلا ةلاحلا

 لهأ ةماع لوق اًضيأ وهو ناكمإلا تاقوأ لوأ يف لعفلا بجي نأ هب دارا - -هللا همحر- ةعيرشلا

 . ثيدحلا

 لاحف مهرد اتئام هل ناك اذإ -هللا همحر- دمحم نع «ىقتنملا» يفف « دمحم نع يور اذکو

ح ةاكز هيلعو « عنصام هل لحي ال « ءاسأ دقف كزي ملو نالوح اهيلع
 دؤي مل نإ هنعو دحاو لو

انباحصأ نم راتخا نمو ‹ طيحملا يف هركذ زوجي ال ريخأتلا نأو « هتداهش لبقت ال هتاكز
 قلطم نأ 
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 نمضت ال اذهلو ءادألا تقو رمعلا عيمج نأل يخارتلا ىلع :ليقو « رمألا قلطم ىضتقم هنأل
 ‹ ةاكز نونجلملاو يبصلا ىلع سيلوء طيرفتلا دعب باصنلا كالهب
 ل
 يخارتلا الو روفلا هيق دقتعي ال هنع «نازيملا» يفو « يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا روفلا ىلع رمألا

 وأ اًعسوم ابوجو بجي له ةياورلا رهاظ يف ركذي مل «يرتولا» يفو « رمألا ءارو دئاز ليلدب الإ
 . ؟ اقيضم

 ةجاحل رمألانأل « رمألا قلطم ىضتقم روفلا نأل يأ :ش ( رمألا قلطم ىضتقم هنأل) :م
 نم جرخي ناكمإلا تاقوأ لوأ يف ىدأ اذإ هنأ هيلع ليلدلاو « ريقفلا ةجاح عفد وهو هريخأت
 .ةدهعلا

 نيبو اهنيب قرفو ريخأتلا هعسي هنأ فسوي يبأ نع ماشه ىورو . -هللا همحر- يزارلا صاصجلا
 . ةرم ةنسلا يف يتأي تقوب صتخي جحلا نأ جحلا

 قدصملا نع ةمئاسلا عنم ول :«يرتولا» يفو « ةاكزلا يف كلذ سيلو تيوفت ريخأتلا يفو
 ىلع ةاكزلا عنيو . حيحصلا وهو نمضي ال : ليقو « ةيراعلاو ةعيدولا عيبك كالهلاب نمضي : ليق

 روفلا ىلع -هللا همحر- ىعفاشلا دنعو « هريغ ىلإ اهعفدي نأ هل نإف هنيعت مدعل نمضي ال ريقفلا

 . نالوق ىبنجألا فالتإ ىفو نكمتلا لبق هفالتإبو نكمتلا دعب ريخأتلاب نمضيو

 تاقوأ لوأب هدييقت زوجي الف ةاكزلا ءادأ تقو يأ :ش ( ءادألا تقو رمعلا عيمج نأل ) :م

 . ءادألا ناكمإ

 ال ءادألا تقو رمعلا عيمج نوكلو يأ :ش ( طبرفتلا دعب باصنلا كالهب نمضي ال اذهلو) :م
 تقو يف ءادألا مدعب ريصقتلا يأ« طيرفتلا دعب ناك باصن يأ .باصنلا كالهب ىك زملا نمضي
 . نكمتلا

 ايد راص هنأل « كالهتسالا يف امك نمضي : -هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو

 . هتمذ یف اًنید یقبیف هنامض یف لحد هنأل . هکلهتسا اذإ

 يعخنلاو ريبج نب ديعسو لئاو وأ لاق هبو :ش ( ةاكز نونجملاو يبصلا ىلع سيلو) :م

 هللا يضر- ةباحصلا عامجإ هنأ هنع يكحو -هللا مهمحر- يرصبلا نسحلاو يروثلاو يبعشلاو
 ةالصلا هيلع تبجو نم ىلع الإ ةاكزلا بج ال : -هنع هللا يضر- بيسملا نب ديعس لاقو - مهنع

 : « طوسبملا» يفو -هنع هللا يضر- سابع نبا بهذم هنأ يئاسنلا هيوجنز نب ديمح ركذو
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 -هللا همحر- یعفاشلل اًنالخ

 ىلع الو يبصلا ىلع ةاكزلا نوري ال : قارعلا لهأ رئاس لاقو « يئاسنلا هركذ -هللا همحر-حيرش

 هللا يضر- دوعسم نبا نعو . ةالصلا هيلع تبجو نم ىلعالإ ةاكزلا بجت ال : اولاقو « هيصو

 نبا لاقو « هسفنب هيكزي ىتح هملعأ غلب اذإف اهيصحي نكلو يصولا اهجرخي الو هلام يف ةاكزلا

 بهذلا يكزآ ال : ةمربش نبا لاقو . نمض يصولا اهادأ نإف « هلام يف ةاكزلا : ىليل يبأ

 يف رذنملا نبا هركذ « هبلطأ مل باغامو رهظامو منخلاو رقبلاو لبإلا يكزآ نكلو «ةضفلاو

 . «فارشألا»

 فوذحم لعف ردصم هنأ ىلع اًقالخ باصتنا :ش ( -هللا همحر- يعفاشلل اًنالخ) م

 -امهنع هللا يضر- دمحأو كلام لاق هلوقبو « ىعفاشلل اتئاك اًقالخ انفلاخ :ريدقتلاو

 نإو كرتلاب مثأيو ءادألاب يلولاو يصولا بلاطيو « نونجملاو ىبصلا لام ىف ةاكزلا بجت :اولاقف

 ةلبانحلا دنعو . امهلام يف بجت لب امهيلع ةاكزلا بجت ال : ةيعفاشلا ةرابعو : ىجورسلا لاق

 حابصلا نب ىنثملا نع يذمرتلا هاور اب كلذ يف اوجتحاو « ينغملا » يف هركذ « امهيلع بوجولا

 لوسر نأ -هنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع

 لاق . “” ةةدصلا هلكأت یتح هکر تی الو «هیف رجتیلف لام هل ایت یلو نم» : لاقف سانلا بطحخ ايك هللا

 ىنثملا نأل « لاقم هدانسإ يفو هجولا اذه نم ثيدحلا اذه ىوري اغنإ :-هللا همحر- يذمرتلا

 )١( ىررلا ف عش

 سيل :لاقف ثيدحلا اذه نع لبنح نب دمحأ تلأس : ىنهم لاق : «حيقنتلا» بحاص لاقو

نع «لدنم انثدح قاحسإ نب هللا ديبع نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ رخآ قيرط هلو حيحصب
 

 هللا لوسر لاق لاق - هنع هللا يضر - هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ینابیشلا قاحسإ بأ

 .هوحن ي

 . امهنع هللا يضر - رمع نبا مالك نم هنأ حيحصلا : ينطقرادلا لاق

 فيعض : يوونلا لاقو ۰٠٠۹ ٠١( /۲) ينطقرادلا هاورو [141] يذمرتلا ننس « ينابلألا هفعض : فیعض (۱)

 . (۲۳۹/۰ ٩ بذهملا حرش»

 نب ورمع نع ينابيشلا قاحسإ يبأ نع لدنم انث قاحسإ نب هللا ديبع نع ( ٠٠١ /۲) ينطقرادلا هاور : فيعض (۲)

 . نافيعض لدنمو قاحسإ نب هللا ديبعو « هدج نع هيبأ نع بيعش
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 .جارخلاو رشعلاك راصو تاجوزلا ةقفنك «نؤملا رئاسب ربتعتف ةيلام ةمارغ يه لوقي هنإف

 . «ةاكز ميتيلا لام» يف : ةي هللا لوسر لاق : لاق -مهنع هللا يضر- هدج نع

 بحاص لاقو « فيعض اًضيأ قاحسإ نب هللا ديبعو « فيعض يمزرعلا : ينطقرادلا لاق
 لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ ثيدحب اًضيأ اوجتحاو « ةفيعض ةثالثلا قرطلا هذه : «حيقنتلا»
 انثدح « « طسوألا» ىف ىناربطلا هجرخأ . «ةاكزلا اهلكأت ال ىماتيلا لاومأ يفاورجتا» : هَ هللا
 نع يرفاغملا ىسيع نب ةرجش انثدح يناوريقلا دمحم نب تارفلا انثدح يزارلا ديعس نب يلع

 : يناربطلا لاقو . سنأ نع ديعس نب ىيحي ةيزغ نب ةرامع نع ةيرك يبأ نب كلملا دبع نب دمحم
 . °” دانسإلا اذهب الإ سنأ نع ثيدحلا اذه ىوري ال

 مهثيداحأ نع باحصألا نم هريغو ةمئألا سمش باجأو : -هللا همحر- يجورسلا لاقو

 يه ةقفنلاو لاملا عيمج ىلإ لكألا فاضأ هنأ هديؤيو ةقفنلا ةقدصلا نم دارملا نأ ةتباث ريغ اهنأ عم

 . لالا عيمج لكأت يتلا

 ةدايزلا يه ةاكزلا نأل ؛ ةراجتلا يف زييمتلاب هلام كرتيلف ىنعم : هداز مامإ نيدلا نكر لاقو

 نم دارملا كلذكو . «ةقدص هلايع ىلع ءرملا ةقفن » : هيب هلوقل ةقفنلا يه ةقدصلاو « ةرمثلا يهو

 هركذ «مهدنع بهذملا ىلع هيف ةاكزلا بجت ال هنإف نينجلا لاب ضوقنم وه مث رطفلا ةاكز ةاكزلا

 . يبصلا ىلع بجي ال هنإف لقعلاو ةيرحلاك راصف « بذهملا حرش » يف يوونلا

 يه :لوقي -هللا همحر- يعفاشلا نإف يأ :ش ( نؤملا رئاسب ربتعتف ةمارغ يه :لوقي هنإف ) :م

 .نؤملا رثاسب ربتعيف هبوجو عني ال رغصلاو لاما ببسب بجو قح يأ ءةيلام ةمارغ «ةاكزلا يأ

 نأ ال بوجولا ىلإ ةمارغلا ظفل راعتسا « ىلام ءىش بوجو يأ ةيلام ةمارغ : يقانغسلا لاقو

 . هيلع سيل ام ناسنإلا مزتلي نأ يه ةمارخلا ةقيقح

 امهيلع بجت ةيلام ةنؤم تناك امل ةاكزلا نأ ىنعملا نؤملا نأش نم اذه :ش ( تاجوزلا ةقفنك) :م

 ( جارخلاو رشعلاک راصو) م ةيلاملا تامارغلاو تاجوزلا ةقفنو نيوبألا ةقفنك نؤملا رئاس بجت امك

 . امهلام نم ناذخؤي امهنإف جارخلاو رشعلا بوجوك امهيلع ةاكزلا بوجو راصو يأ :ش

 . رطفلا ةقدصك ريبكلاو ريغصلا اهيف ىوتساف ةبجاو ةاكزلا : تلق نإف

 قوقحو هريغ نع ناسنإلا مزلت اذهلو « نييمدآلا قوقح ىرجم تيرجأ رطفلا ةقدص : تلق

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم نع ٠٠١( /۲) ينطقرادلا هاور : فيعض ()

 . اج فيعض يمزرعلاو
 نع يرفاعملا ىسيع نب ةرجش انث يناوريقلا دمحم نب تارغفلا انث يزارلا ديعس نب يلع انثدح : يناربطلا هاور ()

 دمحم نب تارفلاو ًاعوفرم كلام نب سنأ نع ديعس نب ىيحي نع ةيزغ نب ةرامع نع ةيرك يبأ نب كلملا دبع
 . مالك هيف يلع يناربطلا خيشو مهتم
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 فالخب ءلقعلا مدعل امهل رايتخا الو ءالتبالا ىنعمل اًقيقحت رايتخالاب الإ ىدأتت الف ةدابع اهنأ انلو

 قافأ ولو عبات ةدابعلا ىنعمو « ةنؤملا ىنعم رشعلا يف بلاغلا كلذكو « ضرألا ةنؤم هنأل جارخلا

 . موصلا يف رهشلا ضعب ب يف هتقافإ ةلزنمب وهف ‹ ةنسلا ضعب يف

 زاجف لدبلا قيرط ىلع ال رحلا ةبقر ىلع بجت ةرطفلا نألو « يبصلا مزلت نأ زوجي نييمدآلا

 بجت الف ةينلا ىلإ رقتفا نإف « رحلا ةبقر ىلع بجي ال يلام قح ةاكزلاو «يبصلا قح يف اهرابتعا
 يآ :ش ( ءالتبالا ىنعمل اًقيقحت رايتخالاب الإ ىدأتت الف ةيلاسم ةدابع اهنأ انلو ) :م . جحلاك يبصلا ىلع

 ‹ ىدأتت الف : هلوق «ثيدحلا يف درو امك هيلع ينب مالسإللا نأل « ةيلام ةدابع ةاكزلا نأ انل ةجحلا

 ققحتيل حيحص رايتخا نع هتابث تبثي تباث رايتخاب وأ حيحص رايتخاب الإ ةدابعلا ققحتت الف يأ

 ىلع لعفب الإ نوكي ال كلذو « يصاعلا نم عيطملا رهظيل لقعلاب انيلتبا انأ ينعي « ءالتبالا ىنعم

 . ربجلا نود رايتخالا ليبس

 الو «امهلقع مدعل نونجملاو يبصلل رايتخا الو يآ :ش ( لقعلا مدعل امهل رايتخاالو) :م

 حصي ال هسفنب لقاعلا يبصلا ىد ول اذهلو « ةاكزلا امهيلع بجت الف لقاعلا يبصلا رايتخال ةحص

 . حيحص ريغ هرايتخا نأ ملعف « مصخلا دنع

 . ةباينلا ليبسب امهنع يلولا ءادأ زوجي ال ملف « ةباينلا اهيف ءىزجت ةدابع ةاكزلا : تلق نإف

 . دجوي ملو اربج هنع بونم ا ماقم بئانلا عرشلا ةماقإب وأ هنع بونم ا رايتخاب تبثت ةباينلا : تلق
 بجت «ناسحتسالا» يفو « -هللا همحر- دمحم لوق وهو بجت ال نأ سايقلاف رطفلا ةقدص امأ

 ةنؤم هنأل رهظأ جارخلا يف رمألاو « رشعلا اذكو اهيف ةدابعلا ىنعمو « ةنؤم اهنأل « امهلوق وهو

 . ةبوقعلا ىنعم اهيف

 راصو -هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( ضرألا ةنؤم هنأل جارخلا فالخب) :م

 هبوجو ببس نأل ضرألا ةنؤم جارخلا نأل « حصي ال هيلع سايقلا نأ دارأ « جارخلاو رشعلاك

 . ةنؤم ةيمانلا ضرألا وهف لصألا رابتعابف جراخلا ال ةيمانلا ضرألا

 لوق نع باوج اًضيأ اذه :ش ( عبات ةدابعلا ىنعمو ةنؤملا ىنعم رشعلا يف بلاغلا كلذكو) :م

 ىنعم رشعلا يف بلاغلا نأل ؛ - حيحص ريغ هيلع سايقلا ينعي - رشعلاك راصو « يعفاشلا

 رشعلا نأل « بات ةدابعلا ىنعمو : هلوق نيدلاب طقسي الو لوحلاو باصنلا طرتشي ال اذهلو «ةنؤملا

 . ءامنلا نم اءزج بجاولا نوكو فرصلملا رابتعاب ةدابعلا ىنعمو « هلصأ اهنأل ضرألا ىلإ تبثي

 قافأ ول يأ :ش ( موصلا يف رهشلا ضعب , يف هتقافإ ةلازنم وهف ءةنسلا ضعب يف قاف ولو :م

 اهلوأ يف باصنلا كلم دعب ةنسلا نم ءزج يف اًقيفم ناك اذإ اذه ىنعم ءرهشلا ضعب يف نونجللا

 ةليل وأ موي يف ناضمر رهش نم ءزج يف قافأ ول امك « ةاكزلا همزلت رثك وأ كلذ لق اهرخآ يف وأ

 مكح همكحف « اًتونجم كردي نأ وهو : يلصأ : نيعون ىلع نونجلا مث . هلك رهشلا موص همزلي
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 يبأ نعو يضراعلاو يلصألا نيب قرف الو « لوحلا رثكأ ربتعي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو

 سيلو . غلب اذإ يبصلا ةلزنمب ةقافإلا تقو نم لوحلا ربتعي اًتونجم غلب اذإ هنأ -هللا همحر- ةفينح

 لهآ نم زكي ملاذهلوء قرلا وهو يفانملا دوجول هجو لک نم كلاب سيل هنأل ةاكز بتاكملا ىلع

 « هدبع قتعي نأ

 ةقافإلا تراصف « ةلاحلا هذه قبسي مل فيلكتلا نأل « ةقافإلا نيح نم لوحلا ءادتبا ربتعيو «يبصلا

 نإو « ةنسلا نم ءيش يف قافأ اذإ هنأ همكحف نجي مث ًاًقيفم كردي نأ وهو : ضراعو « غولبلاك

 تقو هنوكل لوحلا لوأ ربتعملا نأل ؛ ةاكزلا رداون ىف دمحم هركذاذك ةنسلا كلتل ةاك زلا بجت تلق

 . كلذ نيب اميف لقعلا لاوز هرضي الو امهيف اًملكم ناكف . بوجولا تقو هنأل « هرخآو داقعنالا

 اذه :ش (يضراعلاو يلصألا نيب قرف الو لوحلا رثكأ ربتعي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو) :م

 رثكأ يف اقيفم ناك نإو « لوحلا رثكأ يف ةقافإللا ربتعي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع ماشه هاور

 ةحصلا بلغ دقف رثكألا يف اًقيفم ناك نإف « عيمجلا ماقم موقي رثكألا نأل « الف الإو بجت لوحلا

 يف نج هنأك راص رثكألا يف اًتونجم ناك اذإف « ةاكزلا تبجوف « ةعاس نونجك راصف « نونجل ا

 قحتسي ال نونجلا اذه نأل « حيحصلا ةلزنب قيفيو نجي يذلاو : يخركلا لاقو . لوحلا عيمج

 . مونلاك وهف رجحل ا هب

 ةالص تقو نج اذإ يعفاشلاو رفز دنع :«رارسألا» يفو « حيحصلاك وهف هيلع ىمغملا امأو

 نيب قرف الو-هلوق . مويلا كلذ موص الو تقولا كلذ ةالص همزلت ال ناضمر يف اَموي وأ

 ةاكزلا بجت ىنعي ء ةياورلا رهاظ ىف ىنعي « ىضراعلا نونجلاو ىلصألا نونجلا نيب يأ -ىلصألا

 اذإف ةدابعلا ةدم لوحلا نأل ةقافإلا نيح نم لوحلا لوأ ءادتبا ربتعیالو ٤ ةنسلا ضعب يف قافأ اذإ

 يلصألا نيبف ةياورلا رهاظ ريغ ىلعامأو . ناضمر يفامك بوجولا هب قلعت هنم ءزج يف قاف
 . هانركذ دقو ‹ قرف يضراعلاو

 اذإ يبصلا ةلزنمب ةقافإلا نيح نم لوح ا ربتعي اًنونجم غلب اذإ هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو) :م

 يبأ بهذم وه لب « كلذك سيلو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور هنأ مهوي اذه :ش ( غلب

 ةلزن نونجلا نع هتقافإ نيح نم لوح ا ربتعي اتونجم يبصلا غلب اذإ : لاق هنإف -هللا همحر- ةفينح

 . غولبلا نيح نم هيلع فيلكتلا ربتعي ثيح غلب اذإ يبصلا

 نأل ‹ ةبقر ال ادي كلام هنأل :ش ( هجو لك نم كلام سيل هنأل ةاكز بتاكم لا ىلع سيلو) :م

 هنأل قرلا وهو هجو لك نم اًكلام هنوك وه يفانملا :ش ( قرلا وهو يفانملا دوجول) :م ىلوملل هتبقر

 . هباب يف يت ام ىلع ثيدحلاب مهرد هيلع يقب ام دبع

 :ش ( هدبع قتعی نأ لهآ نم نکي مل) :م هجو لک نم كلام ريغ هنوكلو يأ :ش ( اذهلو) :م
 لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاقو . ةاكزلا بوجو عني وهو صقان هكلم نأل
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 ببسلا ققحتل بجت -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو « هيلع ةاكز الف هلام طيحي نيد هيلع ناک نمو

 ةيلصألا هتجاحب لوغشم هنآ انلو« مات لماک باصن كلم وهو

 ءاطعو ورمع نباو هللا دبع نب رباج لوق وهو قتعي ىتح بتاكملا لام يف ةاكزلا نأ ىلع ملعلا
 وب لاقو . -هللا مهمحر- لبنح نباو يعفاشلاو كلامو يروثلاو « -مهنع هللا يضر- قورسمو

 . ىهتنا بتاكملا لام يف ةاكزلا بجت : ةيرهاظلا نم مزح نباو ديبع وبأو روث

 يبأ دنع دحأ ىلع هيف ةاكز الف هبسكب طيحي نيد هيلع ناك نإف نوذأملا دبعلا امأو

 لاملاو ءنيدلاب لوغشم وهف كلي ناك نإ امهدنعو « هبسك كلي ىلوملا نأل -هللا همحر-ةفينح

 ةاكزلا هيف ىلوملا ىلعو « هالومل هبسكف نيد هيلع نكي مل نإو ةاكزلاب اباصن نوكي ال نيدلاب لوخشملا
 . (طوسبملا» يف اذك لوحلا متاذإ

 سابع ناو نافع نب نامثع لوق وه :ش ( هيلع ةاکز الف هلام طیحب نید هيلع ناک نمو) :م

 يرهزلاو راسي نبا ناميلسو ميهاربإو نسحلاو « -مهنع هللا يضر- ءاطعو سوواطو رمع نباو
 همحر- كلام لاق . -هللا مهمحر- لبنح نب دمحأو دعس نب ثيللاو يروثلاو نيريس نباو

 يأ :ش ( بجت :يعفاشلا لاقو) :م . ةيشاملا يف ال ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بوجو عني :-هللا
 هلاق ةديدجلا هبتك مظعم يف هصن وهو عنملا مدع : هدنعاهحصأ لاوقأ ةثالث ةيعفاشللو ةاكزلا

 .« بذهملا حرش » يف يوونلا

 ةديدجلا هبتك نم نييقارعلا فالتخا يفو ميدقلا يف هصن وهو عني هنأ : يناثلاو

 لاومألا يف اهعني الو « ضورعلاو ةضفلاو بهذلاك ةنطابلا لاومألا يف عني :ثلاثلاو

 يوتسيو « ًالجؤم وأ ًالاح نيدلا ناك ءاوسو « نداعملاو رامثلاو عورزلاو يشاوملا يهو « ةرهاظلا

 . كلذ يف هللا نيدو نييمدالا نيد

 نأل :ش ( مات لماك باصن كلم وهو) :م ةاكزلا بوجو ببس يأ :ش ( ببسلا ققحتل ) :م

 فرصتلا كلي اذهلو « لامب هل قلعت الو هتمذ يف بجت حيحصلا رحلا نيد نإف < هلال كلام نويدمل ا

 عني ال امهدحأ بوجوف ًاقحتسمو اًببسو الحم افلتخا ناقح ةاكزلا عم نيدلا مث « ءاش فيك هيف

 . رشعلا عم نيدلاك رخالا بوجو

 لجأل هيلإ جاتحي هبحاص نأل :ش ( ةيلصألا هتجاحب لوغشم) :م لام لا نأ يأ :ش ( هنأ انلو) :م

 .اهنأ ريغ ضحم ةفص تناك نإو ةجاحلاو نيعلا لام لا نم الإ نوكي ال هؤاضقو «نيدلا ءاضق

 قحتسم نويدملا لام :«عفانملا» يفو « هب لالا فصو ماقتساف « لام لا وهو هيلإ اجاتحم ىعدتست

 لاملا اذه نيعت دقو « ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا يف سبحلاو ةمزالملاو ةبلاطملا عفد يهو هتجاحل

 ىنكسلا رودو ةمدخلا ديبعو ةنهملاو ةلذبلا بايث هبشأف ةجاحلا هذه ءاضقل
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 ىكز هنيد نم رثكأ هلام ناك نإو « ةنهملاو ةلذبلا بايو شطعلاب قحتسملا ءام اك اًمودعم ربتعاف

 دابعلا ةهج نم بلاطم هل نيد هب دارملاو ةجاحلا نع هغارفل اًباصن غلب اذإ لضافلا

 بجت الف مدعلا مكح يف لاملا اذه ربتعاف كلذك رمألا ناك اذإ ينعي :ش ( اًمودعم ربتعاف) :م

 ىتح اًمودعم دعي هنإف « هتباد لجألو هسفن لجأل يأ :ش ( شطعلاب قحتسملا ءاملاك) :م ةاكزلا هيف

 . ةدحوملا ءابلا رسكب « ةلذبلا بايثكو يأ :ش ( ةنهملاو ةلذبلا بايثو) :م هدوجو عم مميتلا زوجي

 . هناهتما بولا لاذتباو « مدختسي ام يأ بايثلا نم نهتمب ام ةلذبلا : يرهوجلا لاق

 . ةمدخلا اهحتفو ميلا رسكب ةنهملاو « عضاوتلا ةهج ىلع نيزتلا كرت لذبتلا : ريثألا نبا لاقو

 نأ يشاوحلا ضعب يف تيأرو « نافدارتم ناظفل ةنهملاو ةلذبلا يأ امهنأكو : ةعيرشلا جات لاقو

 . هيلع دمتعا ملو موي لك يف اهسبلي ام ةنهملا بايثو « دايعألاو عمجل ا مايأ يف سبلي ام ةلذبلا بايث

 نع هغارفل اًباصن غلب اذإ) :م نيدلا نع يأ :ش ( لضافلا ىكز هنيد نم رثكأ هلام ناک نإو) :م

 اغنإ ةاكزلاو « ىنغلا ىنعم هيف ققحتيو ماق هيف هكلم نأل « ةروكذملا ةجاحلا نع يأ :ش ( ةجاحلا

 هل نید) :م هيلع ةاکز الف هلام طيح نيد هيلع ناک نمو انلوق نم دارملا يأ :ش ( هب دارملاو) :م

 نم ةلمج - بلاطم هل- هلوقو « دارملاو هلوق وهو أدتبملا ربخ هنأ ىلع نيد عفترا :ش ( بلاطم

 نم لاح :ش ( دابعلا ةهج نم) م ماللا رسكب بلاطملاو « نيد هلوقل ةفص تعقو ربخلاوأدتبملا
 ةقفنو ءاضقلا دعب ةجوزلا ةقفنو كالهتسالا نامضو ضورقلاو ةرجألاو عيبلا نمث لثم بلاطملا

 . ءاضقلاب اًنيد ريصت مراحملا ةقفن ذإ ءاضقلا دعب مراحللا

 ءانغتسالل ةدملا يضمب طقست ىتح ءاضقلاب اتيد ريصت ال مهتقفن نأ حاكنلا باتك يف ركذو

 ال ريغصلا ةقفن :«يواحلا» يفو . ليوط رهشلا :«هقفلا عماوج» يفو ‹« رهشلاب اهوردقو اهنع

 ًالجعم وأ ناک الجم عني ةأرملا رهم «طيحملا » يفو . ريبكلا فالخب ءاضقلا دعب ريخأتلاب طقست

 يف اتيد دعي ال ذإ الف الإ عني هئاضق مدع ىلع جوزلا ناك نإ : ليقو « عني ال لجؤملا : ليقو
 . همعز

 اذكو باصنلا مايق لاح عنام ةاكزلا نيدو « عني ال رشعلا ريغو عني جارخلاو رشعلا نيدو

 يف فالخلا اذه : ينانيغرملا لاق كالهتسالا يف فسوي يبألو . امهيف رفزل اًقالخ كالهتسالا دعب

 . ناعنام اهنيدو اهنيعف ةرهاظلا لاومألا امأو « ةنطابلا لاومألا

 ‹ ةاكزلا بوجو عني ال ةنطابلا لاومألا يف ءاوس اهنيعو ةاكزلا نيد : «ديرجتلا» يفو

 يبأ نع كرابملا نب هللادبع ةياور يف اًضيأ رشعلا عنيو رفز نع هاكح ةرهاظلا لاومألا ةاكز فالخب

 بصغلا نامضو ‹قاقحتسالا لبق كردلا نامضو هعني ال ةياورلا رهاظ يفو -هللا همحر- ةفينح

 . يناثلا ىلع هعوجرل لوألا



 ‹ باصنلا هب صقتتي هنأل « باصنلا ءاقب لاح عنام ةاكزلا نيدو ةرافكلاو رذنلا نيد عنمي ال ىتح

 يناثلا يف -هللا همحر- فسوي يبألو . امهيف -هللا همحر- رفزل اًقالخ كالهتسالا دعب اذكو

 هنع يور ام ىلع

 ةقدصاذكو « دابعلا ةهج نم هل بلاطم ال هنأل :ش ( ةرافكلاو رذنلا نيد عنمي ال ىتح) :م

 ىتمو عني ال رذنلا نيد : « عماجلا» يفو . ةيحضألاو ةعتملا يدهو « جحلا بوجوو رطفلا
 لاحو اهنم ةئاب قدصتي نأ رذن مهرد اتئام هل : هنايب « هيف رذنلا لطب ةاكزلا ةهج نم قحتسا

 ‹« فصنو نامهرد ةاكزلا ةهجل قحتسا ةئام لك يف نأل ؛فصنو نيمهرد ردقب رذنلا طقس لوحلا

 نع فصنو نامهرد عقي رذنلل اهنم ةئاب قدصت ولو « فصنو نيعستو ةعبسب رذنلل قدصتيو

 هب روذنملا لحم نأل « هتمزل ةقلطم ةئامب رذن ولو هنييعتب لطبت الف « هللا نييعتب نيعتم هنأل « ةاكزلا

 هنأل رذنلا نع اهلثمب قدصتيو « ةاكزلل فصنو نامهرد عقي رذنلل اهنم ةئاب قدصت ولف « ةمذلا

 . باصنلا هب صقني

 دنع بوجولا.عنمت ةاكزلا نكل : ةعيرشلا جات لاق :ش ( باصنلا ءاقب لاح عنام ةاكزلا نيدو) :م

 ةمذلا يف وأ نيعلا يف ناك ءاوس ةنطابلاو ةرهاظلا لاومألا يف دمحمو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 يف ناك نإ- هللا همحر- فسوي يبأ دنعو . عنمت ال- هللا همحر- رفز دنعو . باصنلا كالهتساب

 ىتح لوحلا نالوح دعب هاقبأ رانيد فلأ هل لجر هتروصو < عني ال ةمذلا يف ناك نإو عني نيعلا

 يبأ دنعف لوحلا هيلع لاحو اًرانيد نوعبرأ هل لصح مث «ةاكز ًارانيد نورشعو ةسمح هيلع تبجو
 [.. .]امهدنعو . نيعبرألا ةيقب يف بوجولا عنمعت ال كلهتسملا فلألا ةاكز -هللا همحر- فسوي

 روذنلاك راصف ةرخآلا ماكحأ يف بوجولا رثأ رهظف ةضحم ةدابع هذه نإ لوقي -هللا همحر- رفز

 الف هب وه بلاطي ال كلهتسملا باصنلا ةاكز نيد : لوقي -هللا همحر- فسوي وبأو « تارافكلاو

 . قحب هبلاطيف رشاعلا ىلع ريب نأ زاوجل مئاقلا باصنلا نيد فالخب عني

 بجت نأ لثم كلذو « باصنلا كالهتسا دعب عنام اذكو يأ :ش ( كالهتسالا دعب اذكو) :م

 اًقالخ) :م باصنلا كلذ يف ةاكزلا بجت ال ارخآ اباصن كلم مث هكلهتسا مث باصنلا يف ةاكزلا هيلع

 عني ال كالهتسالا نيدو ةاكزلا نيد نأ دارأ كالهتسالاو ةاكزلا نيد يف يأ :ش ( امهيف رفزل

 . رفز دنع ةاكزلا بوجو

 كالهتسالا نيد هيف بجو يذلاو لام لا يف يأ :ش ( يناثلا يف - هللا همحر -فسوي يبألو) :م

 نيد نإ : لوقي ثيح <« ةاكزلا نيد نود كالهتسالا نيد يف انفلاخي -هللا همحر- فسوي ابأ نأ دارأ

 . بيرق نع رم دقو « عني ال كالهتسالا نيدو « ةاكزلا عني ةاكزلا

 رهاظ باوج اذه نكي مل الو -هللا همحر- فسوي يبأ نع يأ :ش (هنع يور ام ىلع) :م

 نوكت نأ حلصت انه اه ىلع ةملكو هنع يورام ىلع : لاق -هللا همحر- فسوي يبأل ةياورلا
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لا لاومأ يف هبئانو مئاوسلا يف مامإلا وهو اًاطم هل نأل
 رود يف سيلو هباون كالملا نإف « ةراحت

هنأل ةاكز لامعتسالا حالسو ةمدخلا ديبعو بوكرلا باودو لزانملا ثاثأو ندبلا بايثو ىنكسلا
 ا

اذه ىلعو« اضيأ ةيمانب تسيلو ةيلصألا ةجاحلاب ةلوغىشم
 اهلهأل ملعلا بتك 

 اه ىنعملاو « مكايإ هتيادهل يأ « (٥۸٠ةيآلا :ةرقبلا) € مكاده ام ىلع هللا اوربكتلو وحن لياعتلل

 . هنع يور ال انه

 يأ :ش ( مامإلا وهو) :م دابعلا ةهج نم :ش ( اًبلاطم) :م مئاقلا باصنلل يأ :ش ( هل نأل) :م

و هل نأل < ذئنيح هبلاطيف هب ري نأ زوجي هنأل :ش ( مئاوسلا يف) :م ةاكزلا ذخأ هل يذلا
 ةبلاطملا ةيال

 ماقم كالملا تميقأ ال نكلو :ش ( ةراجتلا لاوم يف) :م ةبلاطملا هل مامإلا بئانو يأ :ش (هبئانو) م

هيلع تبجو نمع ةاكزلا ةبلاطم يف مامإلا نع باونلا
 نإف) م وقب هبلإ راشأ مامإلا ماقم اوماق 

 . مامإلا باون يأ :ش ( هباون كالملا

 تبثی ‹(۳٠١ةيآلا: ةبوتلا) € ةقدص مهلاومأ نم ذخ $ : ىلاعت هلوق رهاظ نأ اذه لصأو

لا يف قرفي ملو « لام لك نم ذخألا قح مامإلل
 ا هللا لوسر ناك كلذلف « نينيدلا نيب مح

مشع ضرف نأ ىلإ نوذخأي اوناک هدعب نم ناتفیلخلاو
 ةاكزلا ءادأ هتفالخ يف -هنع هللا ىضر- نا

ف ةحلصل لاومألا بابرأ ىلإ ةنطابلا لاومألا نع
 عماط لک عمطم دقتلا نأ يهو كلذ يف اهآر

 . مهيلإ ءادألا ضرفف « مهلاومأ روتسم راجتلا ىلع ةاعسلا شیتفت هرکف

 حالسو ةمدخلا ديبعو بوكرلا باودو لزانما ثاثأو ندبلا بايثو ىنکسلا رود يف سیلو ) :م

 ناسنإلا نع كالهلا عفدي ام ةياصألا ةجاحلا :ش ( ةيلصألا ةجاحلاب ةلوغشم اهنأل ةاكز لامعتسالا

عفدل اهيلإ حاتحب يتلا بايللاو ةقفنلاك اًريدقت وأ اقيقعت
 ب لمجتي امو هلآ ماعطإ اذكو دربلاو رحلا 

 درمزلاو شخلبلاو توقايلاو ؤلؤللاو رهاوجلا اذكو < ةضفلاو بهذلا نم نكت ملاذإ يناوألا نم

 . < طوسبملا » يف هركذ ةقفنلل اسولف ىرتشا ولاذكو < ةراجتلل نكت ملاذإ اهوحنو

ألا هذه تسيلو يأ :ش ( اًضبأ ةيمانب تسيلو ) :م
 ىلع ءامنلاو . اًضيأ ةيمانب ةروكذملا ءايش

مودعم امهالكو ةراجعلل هدادعإي : يلعفو < ةضفلاو بهذلاك يقلحخ :نيعون
 ءايشألا يف 

ا مهمحر- روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو .ةروكذملا
 هلل

ام ىلعو يأ :ش ( اهلهأل ملعلا بتك اذه ىلعو) :م
 بتك مكح ةاكزلا بوجو مدع نم انركذ 

 عيبلل تناك اذإ اهنأل- اهلهأل- هلوقب ديق اغإ : -هللا همحر- يزارتألا لاق < اهلهأل ملعلا
 نوكت

 هنأ ال ديفم ريغ ديق اهلهأل هلوق : -هللا همحر- ىكاكلا لاقو . ةراجتلاب ءامنلا دوجول ةاكزلا اهيف

يف بهت ال ةراجعلل يه تسيلو اهله نم نكي مل ول
 امنإو « ءامنلا مدعل « ترثك نإو اًضيأ ةاكزلا اه

 ا جاتحم وهو باصتلا غلبت بتك هل تناك اذإ هنأل ةاكزلا فرصم قح يق لهألا ركذ دي

زوجي ال اهيلإ اجاتحم نكي ملو باصنلا تغلب اذإ امأ ةاكزلا ذخأ هل زوجي هريغو سيرد
 رص 

as 
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 شال هکزپ مل ةن هل تماق مث ننس ہدحجف نید رخآ یلع هل نمو « تلق ال نیفرتحلا تالا

 . «ةياهنلا» ىف اذك هيلإ ةاكزلا

 . اهعم اهعيبي نأ هتین يف نوكت نأ الإ اهيف ةاكز الف اهوحنو عقاربو رواقمو ًالالج یرتشاف اهعیبیل باود یرتشا اًساحن نأ ولو « ييف ةاكز الف اهرجؤي مهرد فالآ ةرشعب قلاوج ىرتشا ول ٠ ةريخلا * يفد «ةعتمأالا فورظو « نيراجنلا تالآو . نيراطملا ريراوقو نيغابصلاو نيخابطلا رودق لثم نيفرتحملا تالآو  ةيماخ تسيلو ةيلصألا ةجاحلاب ةلوغشم اهنأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق امل نيفرتحملا تالآو) :م

 .اهب غبدي يتلا ناهدألاو موحشلا يف ةاكز الو ييف ةاكز الف زبخلل احلمو ًابطح ىرتشا اذإ زابخا اذكو ء نايعألا كلت ءازابال هلمع ءاز وه ريجألا هذخأيام نأل ةاكزلا اهيف بحت ال صفعلاو نانشألاو ىلقلاو نوباصلاك لومعملا يف رز اهل قی ال اایعأ یرتشا اذإ رخآلاو ء ةيلا هذهب ةربع الف رخآ اهعييي نأ هت نم ذاك تا

 . موسلاب وأ ةراجتلاب ءامنلا بلط كلما ىلإ مضني ىتح ةاكزلا هيف بجت ال لاومألا نم نامثألا ىوس ام نأ اذه ىف لصألا :-هللا همحر - رضن وبأ لاق ةاكزلا هيفف زبخلا هجو ىلع هلعجي اًئسمس زابخلا یرتشا ول اذکو .ةاكزلا هيفف غيصلاو نارفعزلاو رفصعلاك لومعملا يف اهرثأ ىقبي ناك نإو « اهب نح : «طيحىملا» يفو

 . ةاكزلا هيلع بجت ةنيب هل تناك اذإ هنأل -ةنيب هب تماق مث - هلوقب ديق اغا ءاوسن ام دعب اورکذت وأ نینس دعب اورضحف نیبئاغ هدوهش ناک وآ :ش ( سانلا دنع) :م نويدملا :ش یا یاب) :م تراص مثلو نیب هل تناک ام ةنیب نیدلاب يآ -ةتیب هب تماق مث > هلوق ینعمو نینسا نم ىضم امل يأ :رش ( یضم ال هکزی مل ةنیب هل تماق مث ننس هدحجف نيد رخآ یلع هل نمو
 هنأل ىضم اميف ةاكزلا بجت ةلداع ةنيب هل تناكولو -هللا همحر مالسإلا خيش طوس” يلو
 . لدعی ضاق لک كلور لدعي دهاش لك سیل ذإ ةنيب هل نأ ملعي ناک نإو ضم ام ةاكزلا همزا ا : لاق هنع ىرخأ ةياور فو للا همحر- دمحم نع ماشه ةياور هذحو رارقإلا ةجح قوف ةنيلا ةجح نال ايوا دعب

 هب عفتني ال نکلو ةایحلا لصآ هيف نوکی يذلا وهو رماض هریغب مهاوق نم قت « هب اعفتنم نوکی ال نكلو اًمئاق هنيع ريسألا نوكي ام رامضلا ليقو : «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو . لعفموأ لعاف ىنعج لاعفلا نزو ىلع رامضلا : ريثألا نبا لاقو . ئامضلا ريمضلا نم هقاقتشاو ًائيش هبلق يف رمضأ هنمو ءءافخإلاو بييغتلا وهو رامضإلا نم هلصأو دیبع يبا دنع رامضب سيلف يجر اذإف ىج رد ال يذلا بئاغلا لالا رامضلا لالا :ش ( رامضلا لام ةلأسم ) :م ةلأسملا هذه يآ :ش ( يهو) م
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 «لاضلاو ‹قبآلاو« دوقفملا لالا هتلمج نمو -هللا همحر- ىعفاشلاو-هللا همحر- رفز فالخ هیفو

 ء هناكم ىسن اذإ ةزاغملا ىف نوفدملاو « رحبلا يف طقاسلا لاملاو« ةنيب هيلع نكي مل اذإ بوصخملاو

 لاضلاو قبآلا ببسب رطفلا ةقدص بوجوو ةرداصم ناطلسلا هذخأ يذلاو

 . هلزه ةدشل

 رفز دنعف :ش ( -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز فالخ) :م رامضلا يفو يآ :ش ( هيفو) :م
 ىضم ام جارخإ هيلع بجي ةياور يف -هللا همحر- دمحأو ديدجلا يف -هللا امهمحر- يعفاشلاو
 ًررض ةدايزلا يف نأل دحاو لوح ةاكز هيلع بجت : -هنع هللا يضر- كلام لاقو . نينسلا نم

 هتردق مدعل كلاهلاك هنأل :ش ( دوقغملا لاملا) :م رامضلا ةلمج نمو يآ :ش ( هتلمج نمو) :م
 رطفلا ةقدص بجت ال اذهلو يوانلاك راص هنأل براهلا يأ قبآلا دبعلاو يأ :ش ( قبآلاو) :م هيلع

 . هن

 . نمزلاو ىمعألاك زاج امل يوانلاك ناك ولو « زوجي ةرافك نع قبآلا قتعأ ول : تلق نإف

 ال قرلاو « ديلا نود قرلا لحم ريرحتلا نأ ال ادي كلملا ةين عم بتاكملا قاتعإ زوجي : تلق

 . ةباتكلاب الو قابإالاب ضقتني

 نع : (طيحملا» ىفو بجت ةنيب هيلع تناك نإف :ش ( ةنيب هيلع نكي ملاذإ بوصغملاو) :م

 دهاش لك سيل ذإ « ةنيب هل تناك نإو دوحجملاو بوصغملا يف ةاكز ال هنأ -هللا همحر- دمحم
 ةمئاسلا يف الإ « ينانيغرملا يفو بصاخلا هب رقأ نإو :«ينغملا ةدع» يفو لدعلا قسفي دقو لدعي
 بجت نأ سايقلا ىلع يراجلاو :لاق . هكلم مدعل بصاغلا ىلع ةاكزلا بوجو يعفارلا دعبتس او
 . بصاغخلا هل مرخي مث كلاملا ىلع

 (هناکم يسن اذإ ةزافملا يف نوفدملاو) :م مدحلا مكح يف هنأل :ش ( رحبلا يف طقاسلا لاملاو ) :م
 همحر- يجورسلا لاقو . تيب وأ طيغ وأ مرك وأ هل ضرأ يف نوفدملا نع ازارتحا ةزاغملاب ديق :ش

 اذكو هيف خياشملا فلتخا مرك وأ ضرأ يف ناك نإو « لكلا دنع باصن تيبلا يف نوفدملاو : -هللا
 رامض وهف هزرح ريغ يف هنفد ام :(لمكألا ةنازخ» يفو . « عئادبلا» يف هركذ ةريبكلا رادلا يف

 ناكمإل ةريبكلا رادلاب صقتني اذهو : -هللا همحر- ىجورسلا لاقو . زرحلا يف نوفدملا فالخب

 . هيلإ لوصولا

 ناويد» يف لاق ءدوقفملا لالا هلوق ىلع فطع اذه :ش ( ةرداصم ناطلسلا هذخأ يذلاو) م

 . ةرداصملا ثيح نم يأ زييمتلا ىلع ةرداصم باصتناو « هقراف يأ هلام ىلع هرداص : «بدألا

 (لاضلاو) :م قبلا دبعلا ببسب يأ :ش ( قبآلا ببسب) :م ًأدتبم اذه :ش ( رطفلا ةقدص بوجوو) :م
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 نبا لامك بوجولاب لخم ريغ ديلا تاوفو ققحت دق ببسلا نأ امهل٬ فالخلا اذه ىلع بوصغملاو
 يمانلا لاملا وه ببسلا نألو رامضلا لاملا يف ةاكز ال -هنع هللا يضر- يلع لوق انلو . ليبسلا

 تيبلا يف نوفدملاو هبئانب ردقي ليبسلا نباو ‹« هيلع ةردق الو فرصتلا ىلع ةردقلاب الإ ءامن الو

 ‹ هيلإ لوصولا ريسيتل باصن

 :م ةاكزلا هيف بجت يذلا ناويحلا نمو ديبعلا نم لاضلا لمشي وهو هئاتلا يأ لاضلا ببسو يأ :ش

 فالخلا اذه ىلع يأ ًادتبملا ربخ :ش ( فالخلا اذه ىلع) :م بوصغملا ببسو يأ :ش (بوصغملا)

 . هللا امهمحر- يعفاشلاو رفزل اًقالخ اندنع بجت ال ينعي روكذملا

 ببس يأ :ش ( ققحت دق ببسلا نأ) :م -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفزل يأ :ش (امهل) :م

 ريغ) :م كلاملا دي تاوف يأ :ش ( ديلا تاوفو ) :م ققحت دقو يمانلا باصنلا كلم وهو بوجولا

 هجرخي ال هدي تاوفو هکلم مایقل :ش ( لیبسلا نبا لامک) ةاكزلا بوجوب يأ :ش ( بوجولاب لخم

 هکلم نع

 همحر- يجورسلا لاق :ش ( رامضلا لالا يف ةاكز ال -هنع هللا يضر- يلع لوق انلو) :م

 «طيحملا»و «طوسبملا» بحاصك باحصألا لقنب ةا يبنلا ىلإ اعوفرمو اًفوقوم اذه يور :-هللا

 . بيرغاذه : يعليزلا لاقو . -هللا مهمحر- مهريغو «عئادبلا»و

 ةقدصلا باب يف «لاومألا» باتك يف ديبع وبأ ىورو : لاق مث اًقلطم تبثي مل هنأ دارأ : تلق

 رضح اذإ : لاق -هنع هللا يضر- يرصبلا نسحلا نع ناسح نب ماشه انثدح نوراه نب ديزي انثدح

 ال ارامض هنم ناک ام ال نید لک نعو لام لک نع ىدا هتاکز هيف لجرلا ېدؤی يذلا تقولا

 . هوجري

 كلم يأ يمانلا لالا وه ةاكزلا بوجو ببس يأ :ش (يمانلا لاملا وه ببسلا نألو) :م

 الف فرصتلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةردق الو فرصتلا ىلع ةردقلاب الإ ءان الو) :م يمانلا باصنلا

 وأ ةراجتلا ضورع يف امك اًقيقحت ءامنلا نوكي دقو « ةاكزلا بوجول طرش ءامنلا نأل كلذو ءةاكز

 ردقي الف هيف ءامنتسالا ققحت روصتيال هدوع ىجريال يذلا لام لاو ريدقتلا ىف امك اريدقت

 . كلذك اًضيأ ءامنتسالا

 لاما اساق ثيح «يعفاشلاو رفز لوق نع باوج اذه :ش ( هبئانب ردقي ليبسلا نباو) :م

 هنكمت ليلدب هبئانب هب عافتنالا ىلع ردقي ليبسلا نبا نأ لاؤسلا هيجوتو < ليبسلا نبا ىلع رامضلا

 دقعني ينعي :ش ( باصن تيبلا يف نوفدملاو) :م . ميلستلا ىلع ةردقلا ليلد هعيب زاوجو هعيب نم

 ةاكزلا هيف بجت لوحلا دعب ملع مث هناكم يسن اذإ زرحلا يف نوفدملا نأل « يقافتا تيبلا ديقو اًباصن

 ةردقلا توبثل :ش ( هيلإ لوصولا ريسيتل) :م اهوحنو وه رادلا يف وأ تيبلا يف اًتوفدم ناك ءاوس
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 وأ ءيلم رقم ىلع نيدلا ناك ولو -هللا مهمحر- خياشملا فالتخا مرك وأ ضرأ يف نوفدملا يفو

 دحاج ىلع ناک ولاذګکو «ليصحتلا ةطساوب وأ ءادتبا هيلإ لوصولا ناكمإل ةاكزلا بجت رسعم

 ( -هللا مهمحر- خياشملا فالتخا مرك وأ ضرأ يف نوفدملا يفو) :م تيبلا عيمج رفح ةطساوب هيلع

 دق ةراغملا يف نوفدملا مكح نأل ةكولمملا ضرألاب دارأو -هللا مهمحر- ىراخب خياشم يأ :ش
 ضرألا عيمج رفح نأ بوجولاب لاق نم هجو : -هللا همحرح- ةعيرشلا جات لاقو . اذه لبق ملع

 رفح نأ بوجولا مدعب لاق نم هجوو . رادلاو تيبلا ةلزنمب ريصيف هيلإ لوصولا رذعتي الف نكمم

 : ريثألا نبا لاقو «برغملا» يف اذك « ردتقم ينغ يأ :ش ( ءيلم رقم ىلع نيدلا ناك ولو) :م

 كرتب هيف سانلا عقوأ دقو ءدملاب ألملاو الملا نيب ءىلم وهف ىلم دقو ىنغلا ةقثلا ةزمهلاب ءيلملا

 . ءايلا ديدشتو ةزمهلا

 نم رسعم ىلع ناك وأ يأ :ش ( رسعم وأ) :م . امهيف مضلاب للعفي لعف باب نم وه : تلق
 الب ءادتبا نيدلا ىلإ لوصولا ناكمإل يأ :ش ( ءادتبا لوصولا ناكمإل ةاكزلا بجت) :م رقتفا اذإ رسعأ
 نأ نكي هنألو بسكلا ةطساوب رسعملا يف ينعي :ش ( ليصحتلا ةطساوب وأ) :م ىنغلا دوجول ةطساو

 مث لوح هيلع یضمف هب رقم رسعم ىلع نیدلا ناک نِإو : -هللا همحر- دايز نب نسحلا لاقو

 . يوانلاک وهف هب عافتنالا نکی ال هنأل هيف ةاکز الف هضبق

 دحاج ىلع نيدلا ناك ول ةاكزلا بجت اذكو يأ :ش ( ةنيب هيلعو دحاج ىلع ناك ولاذكو) :م
 نيدلا نأ -هللا همحر- دمحم نع ماشه ىورو . لوصولا ناكمإل ةنيب هيلع نأ لاحلاو ركنم يأ

 : «كولملا ةفحت» ىف لاقو . هيف ةاكز الف لوحلا ىضم ىتح اهمقي ملف ةنيب هبحاصل ناك اذإ دوحجللا

 ىون نم كلذ عنتي ملف « لبقت ال دقو لبقت دق ةنيبلا نأل -هللا همحر- ماشه ةياور حيحصلاو
 . لالا

 يضقي يضاقلا نأل ةاكزلا بجت هنإف يضاقلا نيدلاب ملع وأ يأ :ش ( يضاقلا هب ملع وأ) :م

 . لوصولا ناكمإ وهو :ش ( انلق ال) :م رذعي الف دادرتسالا يف رصق هبحاصف لاومألا يف هملعب

 يف دحجيو رسلا يف رقي ناك اذإ ميرخلا نأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع ىلعملا ىورو

 نميف -هللا همحر- دمحم نع متسر نبا ىورو . هب عافتنالا مدعل نيدلا يف ةاكز الف ةينالعلا

 . حيحص اذه : يرودقلا لاق ةاكزلا هيفف هركذت مث نيتنس هيسنف ًالام هفرعي ال الجر عدو
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 حصي ال يضاقلا سيلفت نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع باصن وهف سلفم رقم ىلع ناك ولو

 عم فسوي وبآو سيلفتلاب هدنع سالفإلا ققحتل بج ال -هللا همحر- دمحم دنعو هدنع

 ةياعر ةاكزلا مكح يف -هللا همحر- ةفينح يبأ عمو سالفإلا ققحت يف -هللا امهمحر-دمحم

 ‹ ءارقفلا بنا

 مضب سلفم نيدلاب فرتعم لجر ىلع نيدلا ناك ولو يأ :ش ( سلفم رقم ىلع ناك ولو ) :م
 هسلف يذلا وهو ةياورلااذكه : -هللا همحر- يزارتألا لاق ةددشملا ماللا حتفو ءافلا حتفو ميملا

 سالفاإلا نم سلفم :خسنلا ضعب يف : -هللا همحر- يكاكلا لاق . هسالفإب هادان يآ مكاحلا

 امأ « ظفللا فالتخاب نافلتخم مكحلاو ىنعملاو :لاق « ةفيفخلا ماللا رسكو ءافلا نوكسب ينعي

 اذإ لجرلا ثبخأ : لاقي امك اًسولف همهارد تراص يأ اًسلفم راص لجرلا سلفأ : لاقيف ىنعملا

 ضعب لاقف مكحلاامأو سلفأ هنأ هيلع ىدان يأ ىضاقلا هسلفأ امأو « اًئبخ هباحصأ راص

 -هللا همحر- دمحم دنع باصنف سيلفتلا دعب امأو٠ ضيق اذإ اهيك زيف قافتالاب باصن هيلع

 . ديدشتلاب ظفللا نأ ىلع لدي ىضاقلا سيلفت نأل : هلوقب باتكلا ليلعتو ءهلصأ وه امك

 نأل) :م ضبقلا لبق هيف ةاكزلا بجت ينعي :ش (- هع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع باصن وهف ) :م

 دارو داغ لاملا نأل - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع حصي ال يضاقلا سيلفت

 . هلبق ىه امك ةحيحص سيلفتلا دعب هتمذف

 (سيلفتلاب هدنع سالفإلا ققحتل ) :م ةاكزلا يأ :ش ( بجت ال : -هللا همحر- دمحم دنعو ) :م

 هلام نم عاضام ةلزنب دوحجملاو « يوانلا لاما ةلزنب ريصي هنأل يضاقلا سيلفت دنع يأ :ش

 عم -هللا همحر- فسوي وبأو ) :مهریغو -هللا همحر- صاصحلا هركذاذك هيلع ردقي ال ثيحب

 يضر- ةفينح يبأ عمو ) :م راسيلا تقو ىلإ ةبلاطملا طقست یتح :ش ( سالفإلا ققحت يف دمحم

 امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ىضم امل ةاكزلا بجت ينعي :ش ( ةاكزلا مكح يف -هنع هللا

 . مهبناج ةياعر لجأل يأ :ش ( ءارقفلا بناجل ةياعر ) :م -هللا

 مدع يف -هللا همحر- دمحم لوق عم < فسوي يبأ لوق -هللا همحر- رسيلا وبأ ركذو

 . سالفإلا ققحت يف مهفالتخا ىلع ءانب ةياورلا فالتخا ريغ نم اًقلطم بوجولا

 يضر- ةفينح يبأ دنع نل يضاقلا هسلف يذلا سلغملا يف اذهو : «يردركلا عماج » يفو

 رمأل اًطايتحا هلصأ كرت -هللا همحر- فسوي وبأو «امهل اًقالخ سالفإلا ققحتي ال - هنع هللا

 . ءارقفلا بنا ةياعرو ةاكزلا

 لاضلاو قبآلا دبعلا ببسب رطفلا ةقدص بوجو فالحلا اذه ىلعو : يكاكلا لاقو

 ملو -هللا همحر- يشاترمتلا ركذو . فلحو ةنيب كلذب كلاملل نكي ملاذإ بوصغملاو دوقفملاو
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 كرت وهو لمعلاب ةينلا لاصتال ةاكزلا اهنع تلطب ةمدخلل اهاونو ةراجتلل ةيراج ىرتشا نمو
 ةينلا نأل « ةاكز اهنمث يف نوكيف اهعيبي ىتح ةراجتلل نكت مل كلذ دعب ةراجتلل اهاون نإو ةراجتلا

 ميقملا ريصي الو ةينلا درجمب اًميقم رفاسملا ريصب اذهلو « ربتعت ملف رجتب مل وه ذإ لمعلاب لصتت مل
 رفسلاب الإ ارفاسم

 سفن نأل بجيال نأ يغبنيو -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق ىلع ةيحضألا بوجو ركذي
 « ةاكزلا فالخب ليبسلا نبا ىف امك ةيحضألا بوجول يفكي ال ٠ لوصولا ناكمإ عفدي ال كلملا

 . اهبوجول يفكي لوصولا ناكمإ عم كلملا نإف

 كرت وهو لمعلاب ةينلا لاصتال ةاكزلا اهنع تلطب ةمدخلل اهاونو ةراجتلل ةيراج یرتشا نمو ) :م

 فلتخا ام زييمتل ةينلا نأل «رابتعالا ةبجاو تناك لمعلاب ةنورقم تناك اذإ ةينلا نأل :ش ( ةراجتلا
 كلذ كرت مادختسالاو صوصخم لمع ةراجتلاو « لعفلا مدع عم روصتت الف لعفلا عاونآ نم
 مادختسالا كاسمإ وه يذلا لمعلاب يونملا لصتا اهيف ةراجتلا كرتو ةمدخلل اهاون الو لمعلا

 يقانغسلا لاقو] ةينلا درجمب ةمدخلل ريصت ال :-هللا همحر- كلام نعو . ةاكزلا لطبتف ربتعيف
 ةراجتلل نوكي ال ةراجتلا هب ىونف الام ثرو ولو : هرخآ ىلإ ةيراج یرتشا نإو : هلوق دعب

 . يتأيام ىلع عامجإلاب

 ملو « علخلاو ةراجإلاو عيبلاك ضوع هيف دقعب هكلم نإو : يوونلل «بذهملا حرش » يفو
 جوز نإو ةراجتلل راص هدنع ةراجتلا ىون نإو «ةراجتلل نكي مل ةراجتلل نوكي نأ دقعلا دنع وني

 ةيصو وأ ثرإب هكلم نإو ةينلاب ةراجتلل نوكي نيهجولا حصأ يفف حاكنلاب ةرحلا هتكلم وأ هب هتمأ

 .[ بيعلاب درلاو دايطصالاو شاشتحالاو باطتحالا یف اذک ةينلاب ةراجتلل ريصي ال ضوع ريغب

 ىتح ةراجتلل نكت مل ):م« ةمدخلل اهاون نأ دعب يأ :ش ( كلذ دعب ةراجتلل اهاون نإو) :م
 رجتب مل وهذإ لمعلاب لصتت مل ) :م ةراجتلل ةينلا نأل يأ :ش ( ةينلا نأل ةاكز اهنمث يف نوكيف اهعيبي
 فالخب ‹ لعفلاب الإ لصحيالف فرصت ةراجتلا نأل « ةراجتلا هتين نأل يأ :ش ( ربتعت ملف
 . ةينلا درجمب لصحيف فرصتلا كرت اهنإف ةمدخلا

 :م لمعلا نع اهلاصفنا مدعو لمعلاب اهلاصتا دنع ةينلا رابتعا لجألو يأ :ش ( اذهلو) :م
 رفسلا كرت ةماقإلا نأل :ش ( رفسلاب الإ ارفاسم ميقملا ريصب الو ةينلا درجمب اميقم رفاسملا ريصي )
 ةينلا درجمب اًمئاص ريصيو راطفإلل ةينلا درجمب ارطفم نوكي ال مئاصلاو ةينلا درجمب كلذ دجويف
 ملام ةينلا درجمب اًملسم ريصيال رفاكلاو « هدقتعا اذإ رفكلا ةينب ارفاك ريصي ملسملاو « هتقو يف
 نأ ىونف ةمئاس تناك ولام فالخب « ةماسإللا ةين درجمب ةمئاس ريصت ال ةفولعلاو هناسلب ملسي
 . ةفولع نوكت

 اهيف بجت لوحلا اهيلع ىضمف لماوع وأ ةفولع ةمئاس نوكت نأ ىون ول : «طوسبملا» يفو
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 ىونو ثرو اذإ ام فالخب لمعلاب ةينلا لاصتال ةراجتلل ناك ةراجتلل هاونو اًئيش ىرتشا نإو

 دوقلا نع حلصلا وأ علخلا وأ حاكنلا وأ ةيصولاب وأ ةبهلاب هكلم ولو« هنم لمعال هنأل ةراجتلا

 ةراجتلل هاونو

 . ةمدخلا ةين كلذك الو رفسلاب ةين يهو رفسلاو ةراجتلا ةينك لمعلاب لصتت مل هتين نأل « ةاكزلا

 ةينب ءارشلا وهو :ش ( لمعلاب ةينلا لاصتال ةراجتلل ناك ةراجتلل هاونو اًئيش ىرتشا نإو ) :م

 ىلع درج سيل وهو « ءيشب هديقي ملو اًقلطم هركذ : -هللا همحر- يقانغسلا لاق ةراجتلا

 ةراجتلا ةين هيف حصت مل اًئيش ىرتشا اذإ امأو « ةراجتلا هيف حصت يذلا ءيشلا يف وه لب هقالطإ

 ةاكز اهيف بجيل هنإف ةراجتلا ةينب ةيجارخ وأ ةيرشع اًضرأ ىرتشا نأب « ةراجتلل ريصي ال

 دحاو ببسب نيقحلا عامتجا اهيف مزلي تحص ول اهنأل ؛اهيف حصت ال ةراجتلا ةين نأل ءةراجتلا

 ىرتشا ولاذكو . تناك ام ىلع ضرألا تيقب حصي ملاذإف « زوجيال اذهو « ضرألا وهو

 خيش طوسبم »يف اذك « ريغ ال رشعلا هيف ناك اهرجأتسا ةيرشع ضرأ يف هعرزو ةراجتلل اروذب
 . ىهتنا -هللا امهمحر- « ناخ يضاق ىواتفو» «مالسإللا

 -هللا همحر- يسيباركلا لاقو .ةراجتلل هريصي مل دقعلا دعب ةراجتلا ىون ول: يوونلا لاقو

 . هللا مهمحر- هيوهار نباو قاحسإو دمحأ بهذم وهو « ةراجتلل ريصت ةيعفاشلا نم

 لاقو . هنع « ةاكزلا تطقس ةينقلا هب ىونف اًضرع ىرتشاول ةيكلاملل : «ةريخذلا » ىفو

 . ةينقلا نم ىوقأ ةراجتلل ىرتشا اذإ ةينقلا ةينب ةراجتلا لطبت ال : بهشأ

 لبقتسي لب ةراجتلل ريصي ال ةراجتلا هب ىون مث ةينقلل اًصضرع ىرتشا ول :« يبالجلا» يفو

 .امهنع هللا يضر- يعفأشلاو ةفينح يبأ لوقك عيبلا دعب ًالوح

 عامجإلاب ةراجتلل نوكي ال ينعي :ش ( هنم لمع ال هنأل ةراجتلا یونو ثرو اذإ ام فالخب ) :م

 ريغب هكلم يف لخدي ثاريملا نأل - لمع ال - هلوق ىنعم وهو « لمعلا نع تدرجت ةينلا نأل

 هب یونو هبیرق لجرلا ثرو اذإ اذكو « لعف هل نکی مل نإو ثري نینجا نأ یتح « هعنصو هلمع

 . اعامجإ زوجت ال هني ةرافك نع

 وأ ) :م صخش هل هبهو نأب :ش ( ةبهلاب ) :م ءيشلا كلم ولو يأ :ش ( هکلم ولو) :م

 هكلم وأ :ش ( حاكنلاب وأ ) :م هب هل صخش ىصوأ نب ةيصولاب هكلم وأ يأ :ش ( ةيصولاب

 . اتيد ناك يذلا رهملا هب دارملاو « حاكنلاب

 علاخ نأب علخلاب هكلم وأ يأ :ش ( علخلاب وأ ) :م هل هللا ضرف ام هنم كلمت ةأرملا تناك اذإف

 هاونو ) :م . صاصقلا نع حلصلاب هكلم وأ يأ :ش ( دوقلا نع حلصلاب وأ) :م ءيش ىلع ةأرما

 . ةراجتلل ةروكذملا روصلا يف هكلم يذلا ءيشلا كلذ ىونو يأ :ش ( ةراجتلل
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 ريصي ال -هللا همحر- دمحم دنعو « لمعلاب اهنارتقال -هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةراجتلل ناك

 ةينب الإ ةاكزلا ءادأزوجي الو «هسكع ىلع فالتخالا ليقو ةراجتلا لمع نراقت مل اهنأل ةراجتلل
 بجاولا رادقم لزعل ةنراقم وأ ءادألل ةنراقم

 ةينلا نارتقال يأ :ش ( لمعلاب اهنارتقال -هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةراجتلل ناك ) :م
 نارتقا حصف هبسک وهف هلوقب الإ هکلم يف لخدي ال امیف لاملا باستكا دقع ةراجتلا نأل « لمعلاب
 . ةارتشملاك ةراجتلل ناكف هب ةينلا

 لمع نراقت مل ) :م ةينلا نأل يأ :ش ( اهنآل ةراجتلل ريصي ال : -هللا همحر- دمحم دنعو ) :م
 ال «ةراجتلا يف نذإلا نأ ىرت الأ « ةراجتلا دوقع نم تسيل دوقعلا هذه نأل :ش ( ةراجتلا
 دوقع ىف فرصتلا ناكليامهو نوذأملادبعلا الو براضملا اهكلي الو دوقعلا هذه نمضتي

 ٠ . تاراجتلا

 -هللا ةمحر- فسوي يبأ نيب روكذملا فالتحخالا يأ :ش ( فالتخالا : ليقو) :م

 هلقنام وهو روكذملا فالتخالا سكع ىلع يآ :ش ( هسكع ىلع ):م -هللا همحر-دمحمو
 اذه ةفلتخملا يف ركذ هنأ ديهشلا يضاقلا نع « يواحطلا حرش » يف -هللا همحر- يباجيبسألا
 نوكيال -امهيلع هللا ةمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع نأ وهو اذه سكع ىلع فالتخالا
 هركذ يذلا وه الوأ روكذملا فالتخالاو « ةراجتلل نوكي -هللا همحر- دمحم دنعو ةراجتلل
 همحر- دمحم دنعو ةراجتلل نوكي -هللا همحر- فسوي ىبأ دنع ناك -هللا همحر- يواحطلا

 ٠ . ةثوروملاك نوكيال -هللا

 الإ عامجإلاب ةينلا طارتشا :ش ( ءادألل ةنراقم ةينب الإ ةاكزلا ءادأ زوجي الو ) :م

 ةيصولاو فقولاو قتعلاك « ةينلا ىلإ ةاكزلا جارخإ رقتفيال : لوقي -هللا همحر-يعازوألا
 ‹« موصلاو ةالصلاك ةينلا نم دب الف هنيعل دوصقم ضرف ةاكزلا نإ : انلقو ةدابع اهن عم ءارقفلل

 ةنراقملا ةينلاب زاتمت ال ةدابعلا نأل لصألا وه هنأل « لاكشإ الف ءادألل ةنراقم ةينلا تدجو اذإ مث

 :ش ( بجاولا رادقم لزعل ةنراقم وأ ) :م :هلوةب هيلإ راشأ لزعلا دنع ةينلا دوجوب ىفتكا هنأ الإ

 دنع ةينلاب ىفتكاو « اعرش عوفدم كلذو جرح هيف ةرم لك يف عفدلا قيرفت عم ةينلا طارتشا نأل
 . لزعلا

 اهذخأف اهئادأ نع عنتما نم نأ -هللا همحر- يواحطلا هركذ ام اذه ىلع دري : تلق نإف

 . ةينلا دجوت مل ةروصلا هذه يفو « هنع تأزجأ اهلهأ يف اهعضوف « اهرك هنم مامإلا

 رطفلا ةقدص يطعي بألاك كلاملا عفد ماقم هعفد ماقف تاقدصلا ذخأ ةيالو مامدال : تلق

 . ءاطعإلا ةيالو هل نم ةين دوجول ريغصلا ةين مدع عم زئاج
 وأ- هللا همحر - فسوي يبأ نع ءادألل ةنراقم -هلوق : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو
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 ىفتكاف قرفتي عفدلا نأ الإ نارتقالا اهيف لصألاو ةينلا اهطرش نم ناكف « ةدابع ةاكزلا نأل

 ةاكزلا يوني ال هلام عيمجب قدصت نمو « موصلا يف ةينلا ميدقتك اريسيت لزعلا ةلاح اهدوجوب

 ولو « نييعتلا ىلإ ةجاح الف هيف اًتيعتم ناكف هنم ءزج بجاولا نأل ؛ اًتاسحتسا هنع اهضرف طقس
 نأل -هللا همحر- دمحم دنع ىدؤم ا ةاكز طقس باصنلا ضعب ىدأ

 ةين الب ريقفلل هعفد مث ةينلاب بجاولا رادقم لزع اذإ اميف يعفاشللو- دمحم نع لزعلل ةنراقم
 . زوجي هنأ امهرهظأ ناهجو

 ةينلا هرضحت الو ةنسلارخآ ىلإ يدؤي لعجف ةاكزلا يدؤي نأ ىون ول : « حاضيإلا » يفو

 تقدصت : لاق ول -هللا همحر- دمحم نع «درجملا» يف و « لزعلاب نرتقت مل ةينلا نأل زوجي ال

 يفو . هئزجي نأ وجرأ ةينلا نودب قدصتي لعجف « ةاكزلا نم هتيون دقف ةنسلا رخآ ىلإ
 دنعو ءادألاب ةينلا نارق طرتشي - هنع هللا ىضر- كلام دنعو .اذه فالح هنعو :«نويعلا»

 رفعج وبأ لاق : « ينغملا ةينم»يفو . ريسي نامزب ميدقتلا زوجيو بحتسي -هللا همحر- دمحأ

 - يخلبلا ةملس نب دمحم نعو .اهجارخإل ةطلاخم ةينب الإ ةاكزلا زوجت ال : ىناودنهلا

 قدصتي امع لتس ول لاحب قدصتلا تقو ناك نإ رظني ةبنلا هرضحت ملو قدصت اذإ -هللا همحر

 . هنم ةين كلذ نوكيو هيزجت ةركف ريغ نم باوجلا هنكمأ

 ةينلاب لامعألا نأل :ش ( ةينلا اهطرش نم ناكف ) :م اهتاذب ةلقتسم :ش ( ةدابع ةاكزلا نأل ) :م
 :ش ( عفدلا نأ الإ ) :م ءادألاب اهنارتقا يأ :ش ( نارتقالا ) :م ةينلا يف يآ :ش ( اهيف لصألاو) :م

 یفتکاف) :م ءيش دعب ایش عفدیو ةدحاو ةعفد اهيدؤي ال اجبر هنأل :ش ( قرفتي ) :م ةاكزلا عفد يآ

 ( اريسيت ) :م بجاولا رادقملا لزع لاح يأ :ش ( لزعلا ةلاح ) :م ةينلا دوجوب يأ :ش (اهدوجوب

 رجفلل زوجي هناف :ش ( موصلا يف ةينلا ميدقتك ) :م جرحلا عفدل يكزملل ريسيتلا لجأل يأ :ش
 . حبصلا لوأب ةينلا نارتقا نع

 اهضرف طقس ) :م ةاكزلا وني مل هنوك لاح يأ :ش ( ةاكزلا يوني ال هلام عيمجب قدصت نمو) :م

 ال :ش (اًناسحتسا ):م كلذ دعب ةاكز هيلع سيل ينعي هنع ةاكزلا ضرف طقس يأ :ش ( هنع
 ةياورو -هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو كلامو رفز لوق وهو طوقسلا مدع سايقلا نأل اًسايق

 هجو نييعتلا ةين نم دب الف ناعورشم امهالك ضرفلاو لفنلا نأل -هللا همحر- دمحم نع

 يآ :ش ( ناكف ) :م لاملا عيمج نم يأ :ش ( هنم ءزج بجاولا نأل ) م. هلوق وهو ناسحتسالا

 ءءازجألا رئاس ةمحازمل طرش اغنإ نييعتلا نأل :ش ( نييعتلا ىلإ ةجاح الف هيف اًنيعتم) :م هنم ءزجلا

 بجاولا ءازجلا ءادأ دوجول ضرفلا طقسف ةمحازملا تلاز ةبرقلا هجو ىلع عيمجلا ىدأ املف

 :م . نييعتلا ىلإ جاتحي الف هنييعتل مسالا قلطب باصن هنأل ماضمر يف موصلاك اذهو « ةرورض

 نأل -هللا همحر- دمحم دنع ) :م لادلا حتفب :ش ( ىدؤملا ةاكز طقس باصنلا ضعب ىدأ ولو )
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 نوكل نيعتم ريغ ضعبلا نأل طقست ال -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « لكلا يف عئاش بجاولا

 . باوصلاب ملعأ هللاو لوألا فالخب بجاولل الحم يقابلا

 ضعبلاب قدصت اذإ اذكو « هتاكز نع هأزجأ عيمحجلاب قدصت ولف :ش ( لكلا يف عئاش بجاولا
 . هللا همحر- دمحم لوقك ةفينح يبأ نعو هردق نع هأزجأ

 ًالحم يقابلا نوكل نيعتم ريغ ضعبلا نأل طقسي ال - هللا همحر- فسوي يبأ دنعو ) :م

 قدصتلا وهو :ش ( لوألا فالخب ) :م ءازجألا رئاس ةمحازم ةاكزلا بجاول يأ :ش ( بجاولل

 . هيف ةمحازملا مدعل عيمجلاب

 يبأ دنع ةاكزلا نع عقي عوطتلاب ةاكزلا اهب ىونو ةسمخب قدصت « «حاضيإلا» يف : عورف

 كلام لاق هبو هتين تفك -هللا همحر- دمحم دنعو « ىرقأ ضرفلا نأل -هللا همحر- ةفينح

 . هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو

 هأزجأ ريقفلا دي يف اًمئاق ناك نإ « ةاكزلا نع هاون مث ةين الب ريقف ىلإ عفد : « ةضورلا» يفو
 ةاكزلا نع رمألا ىون ىتح رومأملا قدصتي ملف اعوطت قدصتيل الام الجر ىطعأ ولو « الف الإو
 هاون مث نيب ةرافك نع قدصت هل لاق ول اذكو « ةاكزلا نع عقي رومأملا هب قدصت مث اًتيش لقي ملو

 ىلإ هنم لوح مث« ةاشلا باصن نع قدصملا ىلإ اهعفديل لجر ىلإ هتاكز عفد ولو « ةاكزلا نع
 يكزملا مهارد ليكولا طلخ ولو « ةاكزلا نع اهنإف «ةراجتلا لاومأ فالخب لوألا ىلع وهف لبإلا
 . نماض وهف مهتاکز نع اهب قدصت مث

 ةاكزلا طقست مل ينغ نويدملاو لوحلا دعب هيلع نمم مهرد يتئام هنيد بهو : «طيحملا » يفو
 . اهنمضو

 نيدلااذه ةاكز نع هأزجأ ةاكزلا وني ملو اريقف ناك ولو نمضيال : «رداونلا » يفو

 . ءاوس امه : ليقو ءاًناسحتساو اًسايق هأزجأ هب قدصت ولو « اًتاسحتسا

 ريقف وهو نيدلا هيلع نمم نيدلا لك بهو ولو هتاكز نمضي -هللا همحر- فسوي يبأ نعو
 هثزجي نيدلا اذه ةاكز ةينو اًناسحتساو اًسايق هئزجي ال هريغ ىلع رخآ نيد وأ نيع ةاكزلا ةينب

 . اًسایق ال اًناسحتسا

 نع نيدلا ءادأو نيدلا نم ريخ نيعلا نأل زوجي نيدلا نع نيعلا ءادأ : يجورسلا لاقو

 ةسمخ رخآ ىلع هلو لوحلااهيلع لاحو مهرد اتام لجر ىلع هل نوكي نأ وهو زوجي ال نيعلا
 . زوجي ال نيتئاملا نم اهلعج مهارد

 اهيف بجاولاو طاقسإ هنأل زوجيال ةاكزلا يف نيعلا نع نيدلا ءادأ : «ىنغملا» يفو

 نع ىون مث اعوطت اهب قدصتيل هليكو ىلإ مهارد عفد ولو -هللا همحر- دمحأ لاق هبو كيلمتلا
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 ىد ولو « « بذهملا حرش» يف هلثمو «يتفملا ةينم» ىف هركذ « زاج رومأملا اهب قدصتف هلام ةاكز

 . الف الإو زوجي ريقفلا دي يف مئاق وهو كلاما زاجأف هريغ لام نع ةاكزلا

 نيد ةئام هل . زوجي هرمأبو زوجي ال هزاجأف هرمأ رغب ه.ہفن لام نم هریغ ةاکز یدأ ولو

 نود ةاكزلا يف لكوملا ةين ربتعتو « ىتفملا ةينم » ىف لئاسملا هذه ركذ ةاكزلا اهيف بجت نيع ةئامو

 عيمج يفو « مالسإلا خيش هلاق يكزملل ةينلا نأل هئزجي ةاكز هنأ نيكسملا ملعي مل ولو « ليكولا

 ملعي ال هيلع قدصتملاو ةقدصلا ةينب الام ىطعأ نم نأ- مهنع هللا يضر- انباحصأ نع مولعلا

 . ةاكزلا نع هئزجي ملو ةقدص نكي مل ةقدص هيطعي هنأ

 ةروكابلاب يتأي نمل وأ ةراشبلاب يتأي نمل وأ نيديعلا يف هبراقأ نايبصل عفدي اب ةاكزلا ىون
 . بجاوب سيل كلذ نم اًئيش نأل « ةاكزلا نع هأزجأ

 مل ول لاحب ةفيلخلا ناك نإ هرجأتسي ملو هتفيلخ ىلإ عفدي اب ةاكزلا ملعملا ىون ولو
 مل نيذلا ءاسنلاو لاجرلا نم مدخلا ىلإ عفدياماذكو « الف الإو هأزجأ نايبصلا ملعي هعفدي

 . «ىبتجملا » يف اذك ةاكزلا ةينب اهريغو دايعألا يف مهرجأتسي
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 مئاوسلا ةقدص باب

 ( مئاوسلا ةقدص باب ) :م

 هلوق يف امك ةاكزلا ةقدصلاب دارأو « مئاوسلا ةقدص مكح نايب يف باب اذه يآ :ش

 يهو ةمئاس عمج مئاوسلاو < (* ةا : ةبوتلا ( # نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا اغنإ # : ىلاعت

 ‹ تعراذإ ةيشاملا تماس : مهلوق نم -هللا همحر- «ناويدلا» بحاص لاق اذك « ىعارلا لالا

 اذك ةمئاس يهف لهألا يف فلتعت الو ىعرت لبإ لك : يعمصألا نعو . ةماسإ اهبحاص اهماسأو

 . «(برغملا» ىف

 لمحلا دصقلال لسنلاو ردلا دصقل يراربلا يف ماست يتلا يه ةمئاسلا :ةفحتلا » يفو

 ةنسلا بلاغ يف ماست نأ طرشلا مث « ةراجت ةاكز عيبلا دصقل ماست يتلا يفو « عيبلاو بوكرلاو

 وأ اتمساهيف ةدايزلاب لصحي ءامنلاو « ءامنلا ققحتيل موسلا ربتعا اغنإو ةنسلا عيمج يفال

 « ینعم لصحيي ال فلعلاب ةنؤوملا هيلع تمكارت اذإف <« ةنوملا تفحخ اذإ ةدايز دعي امن إو « دلاوتلاب

 . بلاغلل مكحلا نأل ؛ بلغألاو معألا ربتعا موسلا ربتعا اذإو

 . ؟لبإإلا ركذب ةءادىلا مث يشاوملا ةقدصب ةءأادبلا هجوام : تلق نإف

 نأل لبإلا ركذب ةءادبلاو « يشاوملا بابرأ مهو برعلا يف تناك رمألا اذه ةدعاق نأل : تلق

 - هنع هللا يضر- رکبوبأ هبتکو - هنع هللا يضر- رکب يبأل هبتک يذلا هي هللا لوسر باتک

 . اذكه ناك - هنع هللا يضر- سنأل

 ءادتقا يشاوملا ةاكز ركذب ةاكزلا باتك -هللا همحر- دمحم أدب : (طوسبملا» يفو

 ةاكز نأل: -هللا همحر- ىكاكلا لاقو « ىشاوملا ةاكزب اهيف أدب هنإف ةَ هللا لوسر باتكب

 ةئام ىلإ تقفتا ثيداحألا نإف ٤ لبالا قح يف اًصوصخاهيلع عمجم ةمئاسلا ةيشاما

 سمخ يف : لاق هنإف - هنع هللا يضر- يلع نع ذش ام الإ ةمألا تعمتجا هیلعو «نیرشعو

 . ضاخم تنب نیرشعو تس يفو «هایش سمخ نیرشعو

 امأو - هنع هللا يضر- يلع لاجر نم عقو طلغ اذه : -هللا همحر- يروثلا نايفس لاق

 فالخ وهو امهنيب صقوال نيبجاولا نيب ةالاوم اذه نأل « اذكه لوقي نأ نم هقفأ هنإف يلع
 نإ هيف مالكلا ديزم ءيجيسو بوجولا ولتي ةصقولا نأ ىلع تاوكزلا ىنبم نإف « ةاكزلا لوصأ
 . ىلاعت هللا ءاش
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 لبالا يف لصف

 عمجي بابلاو باوبألا عمجي باتكلا نأ ملع دقو « لبإلا ةاكز نايب يف لصف اذه يأ :ش

 تادرفملا يف نوكيال بارعإلا نأل « نوني ال عطق اهنمو نوني لصواهنم لصفلاو لوصفلا

 يهو زلبلا تافصلا يف هلثمو لعف وهو اًميفخت ءابلا نيكست زوجيو ءابلاو ةزمهلا رسكب لبإلاو
 . ةثحلا ةميظعلا ةريصقلا ةأرملا

 ةعبرأ -هللا همحر- يناديملا ركذو ءامهل ثلاث الو :. -هللا همحر- بجاحلا نبا لاقو

 : يرهوجلا لاقو . ماع لك دلت يتلا ناويحلا نم ةيشحولل ادبأو رضاحلا وهو ًالطأ اهيلع دازو
 معزاميف عنقملا يف روفصع نبا لاقو .ناتأ وأ همأ نم دولوملا لبإلا نزو ىلع لبإلا

 ديدشتلاب زلب هيف رهشألا نأل « هيف ةجح ال زلبإلا لبإلاو لعف تأي مل : -هللا همحر-هیوبیس

 سيقلا ئرما لوق وحن رعشلا يف الإ تأي مل هنأل لطأ يف ةجح الو اًميفخت نوكي نأ نكميف

 : - رعش - يف

 ةماعن قاسو يبظ لطأ هل

 حلفلل هجو «دتولا يف ةغل ةنواجو ةرورضلل ةزمهلاو ءاطلا تقتلا اميف نوكي نأ زوجيف

 ثنؤم امهظفلو ثانإلاو روكذلا ىلع عقي سنج لبإلاو . بلحو جلحو طبأو نانسألا نع

 ¢ سانجأ روزحلاو ريعبلاو لمجلا لبإلا «عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم لاقو ةمئاس لبإ لوقت

 الو ةثنؤم نكلواهظفل نماهلدحاو ال عمج مسا لبإلا :« حاحصلا» يفو < ىشنألل ةقانلاو

 ريعب لمجلل لاقيو ناسنإلا ةلزنب ريعبلاو ةقانلا جوز لمجلاو « ريغصتلا يف الإ هاشنأ اهلخدت

 اذإ الإ لمج الو« عزجأاذإ الإ ريعب هل لاقي الو يريعب نيل نم تبرشو « ريعب ةقانللو

 . ةثنؤم يهو ىشنألاو ركذلا ىلع عقي روزجلاو « عبرأ

 ءابلا حتفو «ءارلا مضب عبر هتعضو اذإ ةقانلا دلول لاقي :ةغللا لهأ لوقي : يوونلا لاقو

 . ةعيهو عيه مث ةعبر ىثنألاو « ةدحوملا

 عيه هرخآ يف جتنأ اذإف ‹ جاتنلا لوأ وهو عيبرلا يف جتني ليصفلا عبرلا :؟حاحصلا» يفو

 . اًضيأ عابرم يهف عيبرلا يف جتنت عبرم ةقانو « ةعيهو

 يف وهو ليصف وهف همأ نع لصفاذإف « هنيح ريغل دلوي يذلا عيهلا : «ةريخذلا» يفو
 ىلإ ًاليصف مث لصفي نأ ىلإ اًراوح مث « ًاليلس ىمسي جرخي ام لوأ : ليقو . راوح ةنسلا عيمج
 دقو ةركنلا ىلإ اًقاضم ضاخم تنب ىشنألاو ٠ ضاخم وهف ةيناثلا ةنسلا يف لحد اذإف لوحلا مامت

 . ضخام يهو هدعب تلمح همأ نأل كلذب ىمسي ةفرعملا ىلإ فاضي
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 . ةقدص دوذ سمخ نم لقأ يف سيل : هنع هللا يضر لاق

 اهءاجأف» : ىلاعت هلوق هنمو ء ةدالولا عجو اهذخأ يأ اًصضاخم لماحلا تضخم : لاقي
 اًضيأ ضاخملاو قونلا نم ضاخملاب تقحلأ اهنأل وأ « ۲١( ةيآ : ميرم) € ةلخنلا عذج ىلإ ضاخللا
 . نوبل ةنبا ىشنألاو نوبل نبا وهف ةثلاثلا ةنسلا يف لخد اذإف « ةفلخ اهتدحاو « لماحلا قونلا

 ةعبارلا ىف لخد اذإو « ابلاغ ءابلاب نبل تاذ تراصف هريغ تعضو همأ نأل كلذب يمس
 ٤ لحفلا بارض تقحتساو « بکریو « لمحي نأ قحتسا هنأل ؛ ةقح ىثألاو « قح وهف

 ةقورطم ينعي لمحلا ةقورطو لحفلا ةقورط ثيدحلا يف ءاج اذهلو « ىثنأ تناك اذإ هنم لمحتو
 ‹« ةعذج ىشنألاو «ةمجعملا لاذلا حتفب عذج وهف ةسماخلا يف نعط اذإ مث ةبوكرو ‹ ةبولحك

 . مئاركلا نم اهقوف امو ةاكزلا باتك يف اهيلع صوصنملا نانسألا رخآ يهو

 نانسألا لوأ وهو هيتينث هئاقلإل كلذب ىمس « ةينث ىشنألاو ينث وهف ةسداسلا يف نعط اذإو

 . ءابلاو ءارلا حتفب : يزرطملا لاق ةيعابرو عابر ةعباسلا يفو . لبإلا نم ةيحضألا يف ةئزجلا
 وهف ةنماثلا ةنسلا لخدت ىتح ةيعابر وأاعابر لازيالو ءارلا مضب عابر : يوونلا لاقو

 ةرشاعلا يفو علط يأ هبان لذب هنأل « ىشنألاو ركذلا لزاب وهف ةعساتلا يف لخد اذإف «٠ سدس
 مره اذإف « مرهيدوعلاب دوعلا قفاو هنمو ةدوع ىثنألاو دوع وهف ربك اذإف ىثنألاو ركذلل فلخم

 . فراشو بان نانثالاو ةلمهملا ءاحلا رسكو فاقلا حتفب محق وهف

 لبإلا يراهملاو لبإلا روكذ نم ريغصلا ركبلاو مرهلا ةنسملا فراشلا : يرهزألا لاقو

 ةيدجنلا اذكو ‹ نميلا لبإ نم ةيبحرألاو « نميلا لهأ نم موق ناديح نب ةرهم ىلإ ةبوسنم
 لوحف جيارعلاو « كرتلا لبإ ةيلنوقلاو رانيد ةئام اهنم دحاولا غلب ماركلا ةبالص اهب ةيلصفلاو
 « يكرتو يمورو مورك « يتخبدحاولاو « تخبلا جتنتف بارضلا يف لسرت ةيدنس

Jنيمانس دوذ مخضلا لمجلا وه : لیق جلاقلاو[.........  . 

 دوذلا ىلإ سمخلا ةفاضإ :ش ( ةقدص ةمئاسلا لبإلا نم دوذ سمخ نم لقأ يف سيل : لاق ) :م

 لاذلا حتفب دوذلاو ¢ طهر ةعست # : ىلاعت هلوق يفامك « هزييمت ىلإ ددعلا ةفاضإ ليبق نم
 ةثنؤم يهو ةعست ىلإ نينثا نم : ليقو « ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم لبإلا نم واولا نوكسو ةمجعملا
 . اهظفل نم اهل دحاو ال

 . ٠١( ةيآ : ةبوتلا) 4 ءارقفلل تاقدصلا اغإ :  ىلاعت هلوق يف امك «ةاكز يأ ةقدص : هلوق

 هؤالخإ نكي ال ريثك لام اهنأل لبإلا نم سمحخلا ىف ةاكزلا تبجو اغنإ : (طوسبملا » يفو

 يف ةكرشلا نأل اهنزج باجيإ الو كاللاب فاحجإلل اهتم دحاو باجيإ الو « بجاولا نم
 تنب نأ بلاخلا نأل « نيتئاملا يف ةسمخلا باجيإك اهيف ةاشلا باجيإ ناكف ٠ بيع نيعلا
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 ىلإ ناتاش اهيفف ارشع تناك اذإف « عست ىلإ ةاش اهيفف لوحل ا اهيلع لاحو ةمئاس اًسمخ تغلب اذإف

 اهيفف نيرشع تناك اذإف . ةرشع عست ىلإ هايش ثالث اهيفف ةرشع سمخ تناك اذإف « ةرشع عبرأ

 يف تنعط يتلا يهو ضاخم تنب اهيفف نيرشعو اًسمخ تغلب اذإف « نيرشعو عبرأ ىلإ هايش عبرأ

 ىلإ ةثلاثلا يف تنعط يتلا يهو نوبل تنب اهيفف نيئالثو اتس تناك اذإف  نيئالثو سمخ ىلإ ةيناثلا

 اذإف « نيتس ىلإ ةعبارلا يف تنعط يتلا يهو «ةقح اهيفف نيعبرأو اًتس تناك اذإف « نيعبرأو سمخ
 تناك اذإف « نيعبسو سمخ ىلإ ةسماخلا يف تنعط يتلا يهو «ةعذج اهيفف نيتسو ىدحإ تناك

 نيرشعو ةئام ىلإ ناتقحاهيفف نيعستو ىدحإ تناك اذإف «نيعست ىلإ نوبل اتنب اهيفف نيعبسو اتس
 الك هللا لوسر نم تاقدصلا بتك ترهتشا اذهب

 ٠٠ مكلاومأ رشع عبر اوتاه» : زال هلوقل رشعلا عبر هب رومألاو « اًمهرد نوعبرأ اهتميق ضاخللا
 . كانه مهارد ةسمخب موقت تناك ةاشلا نإف « لبإلا رشع عبر برقت ةاشلاو

 اهيفف ارشع تناك اذإف ‹ عست ىلإ ةاش اهيفف لوحلا اهيلع لاحو ةمئاس اًسمخ تغلب اذإف ) :م

 نيرشع تناك اذإف « ةرشع عست ىلإ هايش ثالث اهيفف ةرشع سمخ تناك اذإف « ةرشع عبر ىلإ ناتاش

 اذه ىلع :ش ( ضاخم تنب اهيفف نيرشعو اًسمخ تغلب اذإف ‹ نيرشعو عبرأ ىلإ هايش عبرأ اهيفف
 سمخ يف : لاق هنأ -هنع هللا يضر- يلع نع يورام الإ « ءاملعلا عمجأو راثآلا تقفتا

 . ضاخم تنب نیرشعو تس يفو « هایش سمخ نیرشعو

 هنع « يراخبلا حرش » يف يقانغسلا هركذ «هللا دبع نب كيرشو يبعشلا نع كلذ يورو

 :ش ( ةيناثلا يف تنعط يتلا يهو ) :م بابلا لئاوأ يف مالكلا رم دقو يخلبلا عيطم يبأ نبا لاق هبو

 نیئالثو اس تناک اذإف ‹ نيئالثو سمخ ىلإ ) :م ةيناثلا ةنسلا يف تلخد يتلا يه ضاخلا ةنبا يأ

 ةقح اهيفف نيعبرأو اتس تناك اذإف «نيعبرأو سمخ ىلإ ةلاثلا يف تعط يتلا يهو نوبل تنب اهيفف
 ةسماخلا يف تنعط يتلا يهو ةعذج اهيفف نيتسو ىدحإ تناك اذإف «نيتس ىلإ ةعبارلا يف تنعط يتلا يهو

 اهيفف نيعستو ىدحإ تناك اذإف « نيعست ىلإ « نوبل اتنب اهيفف نيعبسو اتس تناك اذإف «نيعبسو سمخ ىلإ

 . ( نيرشعو ةئام ىلإ ناتقح

 نأ ليلدب «رابكلا نود راغصلا لبإلا لبإلا باصن يف بجاولا لعج عرشلا نأ ملعا :ش
 اريسيت كلذ راتخا اغنإو « لزابلاو «سدسلا نم ادعاصف ينثلاب زوجت اْنإو اهب زوجت ال ةيحضألا
 « ةميقلاب الإ ركذلا زوجي ال ىتح روكذلا ال ثانإلا نم اًضيأ بجاولا لعجو يشاوملا بابرألا

 : لاق لب «ةميقلا عفد زوجي ال هنأل ؛ ضاخملا نبا ذخأ - هللا همحر - يعفاشلا زجي ملاذهلو

  نييعتب ةنسلا تءاج دقو «لبإلا يف ًالضف دعت ةثونألا نأل ؛ نوبل نبا ضاخم تنب ناكم ذخؤي

 ترهتشا اذهب) :م . ًالضف دعت ال امهيف ةثونألا نأل ؛منغلاو رقبلا يف ةثونألا نعي ملف «طسولا

 يأ « ترهتشا لبإلا ةاكز ةيفيك نم يرودقلا ركذ اب يأ :ش ( ةي هللا لوسر نع تاقدصلا بتك
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 - رکب يأ باتك اهيف ءرتاوتملا نم مسق يه يتلا ريهاشملا رابخألا نم تدع ىتح ةرهشلا ىلإ تغلب

 يف هقرفو « «هحيحص) يف يراخبلا هاور « - هنع هللا يضر - كلام نب سنأل - هنع هللا يضر

 ال باتكلا اذه هل بتك - هنع هللا ىضر - ركب ابأ نأ هثئدح» اًسنأ نأ ةمامث نع ةيلاوتم باوبأ ةثالث

 ۰ : نيرحبلا ىلإ هلسرأ

 ‹ نيملسملا ىلع ةي هللا لوسر ضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هقوف لئس نمو ءاههجو ىلع اهيطعيلف نيملسملا نماهلئس نمف « هلوسر اهب ىلاعت هللا رمأ يتلاو
 اًسمخ تغلب اذإف « ةاش سمخ لك يف منغلا نم اهنود امف لبإلا نم نيرشعو عبرأ يف : يطعي الف
 نيعبرأو سمح ىلإ نيثالثو اتس تغلب اذإف «ىشنأ ضاخم تنب اهيفف نيثالئو سمخ ىلإ نيرشعو
 نيعبسو اتس يه تخلب اذإف « ةعذج اهيفف نيتس ىلإ نيعبرأو اتس تغلب اذإف « ىثنآ نوبل تنب اهيفف
 اتقورط ناتقح اهيفف ةئامو نيرشع ىلإ نيعستو ىدحإ تغلب اذإف «نوبل اتنب اهيفف نيعست ىلإ
 نمو «ةقح نيسمخ لك يفو « نوبل ةنبا نيعبرأ لك يفف ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإف . لحفلا

 اهيفف لبإلا نم اًسسمخ تخلب اذإف ءاهب ءاشي نأ الإ ةقدص هيف سيلف لبإلا نم عبرأ الإ هعم نكي مل
 .ةاش

 ظفللاو «ةجام نباو « يذمرتلاو « دواد وبأ هجرخأ - هنع هللا يضر - رمع باتك انءاجو

 بتك ب هللا لوسر نآ «هيبأ نع «ملاس نع «يرهزلا نع «نيصح نب نايفس نع « يذمرتلل
 - ركب وب هب لمع ضبق املف «هفيسب هنرقف « ضبق ىتح هلامع ىلإ هجرخي ملف ةقدصلا باتك
 . ضبق ىتح - هنع هللا يضر-رمعو ‹ضبق یتح - هنع یلاعت هللا يضر

 ‹ هایش ثالث ةرشع سمح يفو « ناتاش رشع يفو « ةاش لبإلا نم سمح يف : هيف هباتکو

 اهيفف تداز اذإف « نيثالثو سمح ىلإ ضاخم تنب نیرشعو سمخ يفو « هايش عبرأ نيرشع يفو

 يفو « ةقح نيسمخ لك يفف « ةئامو نيرشع ىلإ ناتقحاهيفف تداز اذإف « نيعست ىلإ نوبل تنب
 . ثيدحلا . نوبل تنب نيعبرأ لك

 -نيصح نب نايفس : يرذنملا لاقو - هنع هللا يضر - نيصح نب نایفس هعفرو « لسرم وهو

 نع هثيدح نأ الإ «يراخبلا هب دهشتساو « هباتك ةمدقم يف ملسم هل جرخأ - هنع هللا يضر

 . لاقم هيف يرهزلا

 يراخبلا قفتا نع وهو -هللا همحر- ريثك نب ناميلس هعفر ىلع نيصح نب نايفس عبات دقو
 نب دمحم تلأس : «للعلا» باتك يف يذمرتلا لاقو-«هثيدحب جاجتحالا ىلع ملسمو

 نب نايفسو « اًظوفحم نوكي نأ وجرأ : لاقف ثيدحلا اذه نع -هللا همحر-ليعامسإ
 . قودص -هنع هللا يضر-نیصح
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 نیسح نب نایفس :لاقو « «هکردتسم» يف مكاحلاو «هدنسم» يف - هللا همحر- دمحأ هاورو
 هلو ‹ هلاجرخي مل نيخيشلا نأ الإ « ثيدحلا ةمئأ دحأ وهو -هللا همحر - نيعم نب ىيحي هقثو

 . لاسر هيف ناک نِإو « حیحص دهاش

 نب دمحم وخأ «ريثک نب نامیلس :هعفر ىلع نیسح نب نایفس قفاو دقو : يدع نبا لاقو
 نب ناميلس نع «يدهم نب نمحرلا دبع نع « يقرودلا بوقعي نع « دعاص نبا هانثدح : ريثك
 نب نايفسو « هوفقوف هيبأ نع «ملاس نع يرهزلا نع ةعامج هاور دقو « كلذب -هللا همحر- ريثك
 . هاعفر - هللا امهمحر - ریثک نب نامیلسو « نیسح

 يف دواد وبأو « تايدلا يف يئاسنلا هجرخأ -هللا همحر- مزح نب ورمع باتك اهنمو

 نب ورمع نع «لضفلا نب دمحم ركب يبأ نع «يرهزلا نع « مقرآ نب ناميلس نع «هليسارم»
 ننسلاو ضئارفلا هيف اباتك نميلا لهأ ىلإ بتك يب هللا لوسر نأ « هدج نع «هيبأ نع « مزح

 : اهتخسن هذهو نميلا لهأ ىلع تئرقف مزح نب ورمع عم هب ثعبو « تايدلاو

 دبع نب ميعنو] « لالك دبع نب ليبحرش ىلإ يبنلا دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 لوط هيفو « ثيدحلا . . .نادمهو رفاعمو نيعر يذ ليق « [لالك دبع نب ثراحلاو « لالك

 . كورتم مقرأ نب ناميلس : يئاسنلا لاقو انبهذم اذه بسانيو

 هللا يضر- ركب يبأ نب هللا دبع نع رمعم انربخأ :« هفنصم)» يف قازرلا دبع هاور : تلق

 نع اًضيأ ينطقرادلا هاورو « «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ قازرلادبع نعو« - هنع

 « «هحیحص) يف نابح نبا كلذك هاورو « هب ركب يبأ نع ديعس نب ىيحي نع شايع نب ليعامسإ
 هدانسإ : مكاحلا لاق هب يرهزلا انثدحو « دواد نب ناميلس نع امهالك «هكر دتسم» يف مكاحلاو

 ." ءالسإلا دعاوق نم وهو ۰ حيحص

 نب ورمع باتك : -هللا همحر- لبنح نبدمحأ لاق :«قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو

 مزح نبورمع باتك ةخسن : نيرخأتملا نم ظافحلا ضعب لاق . حيحص تاقدصلا يف مزح

 ملعأال : -هللا همحر- يوسفلا نايفس نب بوقعي لاقو . ةرتاوتم يهو لوبقلاب ةمئألا اهاقلت

 نوعديو هيلإ نوعجري نوعباتلاو ةي يبنلا باحصأ ناك « هنم حصأ ةلوقنملا بتكلا عيمج يف

 . مهءارآ

 . كورتم وهو مقرأ نب ناميلس هيفو ‹ [۳۳۹] يئاسنلاو « ينابلألا هفعض (1)

 . ۳۹١( /۱) ٩ك ردتسملا» يف مكاحلا هاور حيحص (۲)
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 رشعلا يفو «نيتقحلا عم ةاش سمخلا يف نوكيف ةضيرفلا فنأتست نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ مث

 ضاخم تنب نيرشعو سمخ يفو هايش عبرأ نيرشعلا يفو « هايش ثالث ةرشع سمخ يفو ناتاش
 يفو ةاش سمخلا يف نوكيف ةضيرفلا فنأتست مث قاقح ثالث اهيف نوكيف نيسمخو ةئام ىلإ

 تنب نيرشعو سمخ يفو « هايش عبرأ نيرشع يفو هايش ثالث ةرشع سمخ يفو « ناتاش رشعلا
 ىلإ قاقح عبرأ اهيفف نيعستو اًتسو ةئام تغلب اذإف « نوبل تنب نيثالثو تس يفو ‹ ضاخم

 نيسمخلاو ةئاملا دعب يتلا نيسمخلا يف فنأتست امك ادبأ ةضيرفلا فنأتست مث نيتئام

 ريسفتو « انباحصأ دنع يأ :ش ( ةضيرفلا فنأتست نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ مث) :م
 تغلب اذإف اًسمحخ ةدايزلا غلبت ىتح نيرشعو ةئام ىلع داز ام ىلع بجي ال نأ فانئتسالا
 :ش ( هایش ثالث ةرشع سمخ يفو « ناتاش رشعلا يفو  نيتقحلا عم ةاش سمخل ا يف نوكيف ) م اًسسمخ
 . نيتقحلا عم يأ

 :ش ( ضاخم تنب نيرشعو سمخ يفو) :م نيتقحلا عم يأ :ش ( هايش عبرأ نيرشعلا يفو ) :م
 ةئاملا دعب يأ :ش ( ةضيرفلا فنأتست مث قاقح ثالث اهيف نوكيف نيسمخو ةئام ىلإ )نيتقحلا عم يأ

 يفو« هايش ثالث ةرشع سمخ يفو « ناتاش رشعلا يفو ةاش سمخلا يف نوكيف ) م نيسمخلاو

 تس يفو) :م٠ قاقح ثالث عم يأ :ش ( ضاخم تنب نيرشعو سمخ يفو هايش عبرأ نيرشعلا
 . قاقح ثالث عم يأ :ش (نوبل تنب نیثالثو

 يفو :ش ( نيتئام ىلإ قاقح عبرأ اهيفف نيعستو اًتسو ةئام تغلب اذإف) م

 ةقح نيسمخ لك نم قاقح عبرأ اهيف ىدأ ءاش نإ ريخم وه مث : «ناخ يضاق»و «(طوسبملا»
 غلب اذإ حصي امنإ هتركذ يذلا اذه : تلق نإف . نوبل تنب نيعبرأ لك نم نوبل تانب ید ءاش نِإو
 هلف ) :م . نيتئاملا يف حصيف نيتئاملا لبق اهيف حصي مل نإ : تلق . قاقح عبرأ نيتئام ىلإ باصنلا
 تانب سمح وأ قاقح عبرا يف رايخلا هلف نيتئام لبإلا غلبت نأ ىلإ ةاكزلا ريخأت يف :ش ( رابخلا
 ليق :ش ( نيسمخلاو ةئاملا دعب يتلا نيسمخلا يف فنأتست امك ادبأ ةضيرفلا فنأتست مث ):م نوبل
 هيلع سيل فانئتسالا كلذ يف نإف نيرشعلاو ةئاملا دعب يذلا فانئتسالا نع زارتحالا اذهب
 سمخ داز ال هنأل اهباصن بوجو مادعنال قاقح عبرأ باجيإ الو « نوبل تنب باجيإ

 ضاخملا تنب باصن وهف نيعبرأو ةسمخو ةئام باصنلا لك راص نيرشعلاو ةئاملا ىلع نيرشعو
 فانئتسالا يف نأل قاقح ثالث بجوف نيسمخو ةئام تراص سمخ اهيلع داز املف « نيتقحلا عم
 تفنؤتسا مث نيسمخو ةئام ىلإ باصنلا غلب نأ ىلإ سمخلا ىلإ سمخلا نم بجاولا ريغت لوألا
 ةئام نم يأ نيثالثو تس ىلإ نيرشعو سمح نم بجاولا ريغت يناثلا فانئتسالا يفو ةضيرفلا
 يناثلاو ةسمخ لوألا فانئتسالا يف وفعلا نوكيف نينامثو تسو ةئام ىلإ نيعبسو سمخو

 وه سيلو « نيعستو تسو ةئام ىلإ نيثالثو تس نم يناثلا فانئتسالا يف بجاولا ريغت مث ةرشع
 . لوألا فانئتسالا
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 تانب ثالث اهيفف ةدحاو نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ -هللا همحر- ىعفاشلا لاقوءاندنع اذهو

 تانيعبرألا ىلع باسحلا رادي مث « نوبل اتنبو ةقح اهيغف نيثالثو ةئام تراص اذإف « نوبل
 ةالصلا هيلع هنأ يور امل ةقح نيسمخ لك يفو نوبل تنب نيعبرأ لك يف بجتف « تانيسمخلاو

 تنب نيعبرأ لك يفو ةقح نيسمخ لك يفف نيرشعو ةئام ىلع لبإلا تداز اذإ : بتك مالسلاو

 اهنود ام دوع طرش ريغ نم نوبل

 لوق وهو انباحصأ بهذم وه ةروكذملا ةروصلا ىف روكذملا اذه يأ :ش ( اندنعاذهو) : م

 لاق هبو ءاًضيآ-امهنع هللا يضر- رمع نبا نع يكحو <« اًضيآ - هنع هللا يضر- دوعسم نبا

 - يعفاشلا لاقو) :م . -هللا مهمحر- قارعلا لهأو < يروثلا نايفسو ‹ يعخنلا ميه اربإ

 ناتنيعبرأ اهنأل :ش ( نوبل تانب ثالث اهيفف ةدحاو نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ :-هنع هللا يضر

 تانيعبرألا ىلع باسحلا رادي مث« نوبل اتتبو ةقح اهيفف نيثالثو ةئام تراص اذإف ) :م نوسمخو

 -هنع هللا يضر-يعفاشلاف :ش ( ةقح نيسمخ لک يفو نوبل تنب نيعبرأ لک يف بجيف تانيسمخلاو

 تانيعبرألا ىلع هدنع مكحلا رودي نيرشعو ىدحإو ةئام تغلب اذإف نيرشعو ةئام ىلإ انقفاوي

 . ةياور يف دمحأو « قاحسإو « روث وبأو ‹«يعازوألا لاق هبو « تانيسمخلاو
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 نيرشعو ةئام ىلع ةدايزلاب ضرفلا ريغتي ال : ىرحخأ ةياور يف -هللا همحر- كلام نعو

ةئاملا ىلع ةدحاو تداز ول : ةثلاث ةياور يف هنعو « نوبل اتنبو ةقح اهيف بجتف اًرشع غلبي یتح
 

 دمحأ نع حصألاو « نوبل تانب ثالثو نيتقح نيب يعاسلا ريختيو ضرفلا ريغتي نيرشعلاو

 . يعفاشلا بهذم لثم

 هنمث وأ ريعب عبر ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ : يرخطصإلا ديعس وبأو ةيرهاظلا تلاقو

 لطاب لوق اذه : يجورسلا لاقو . نوبل تنب نيعبرأ لك يفو « ةقح نيسمخ لك يفف هرشع وأ

 نإف- هلوقب اوقلعتو هرشع وأ هنمث وأ ريعب عبرب اباصن ةمئاسلا لعجب عرشلا دري ملذإ ةهبش الب

 . عبرلاو نمثلاب لصحت ةدايزلا : اولاقو -تداز

 ةقح نيسمخ لك يفف « ‹ نیرشعو ةئام ىلع لبإلا تداز اذإ بتک تک مالسلا هيلع هنآ يور امل ) :م

 نودام يأ : يقانغسلا لاق :ش (امهنود ام دوع طرش ريغ نم نوبل تنب نيعبرأ لک يفو

 لك يف وي يبنلا بجوأ ينعي « ضاخم تنب وأ ةاش كلذ نودامو تانيسمخلاو تانيعبرألا

يف بجوي نأ ريغ نم ةقح نيسمخ لك يفو نوبل تنب نيعبرأ
 يف بجوي نأ ريغ نمو ةاش سمخلا 

لاق مث ريمضلا ديحوتب هركذ - اهنود ام - هلوف : ةييرشلا جات لاقو
 نوبل تنب نود ام يآ : 

ةاشلااهنودامب درأو : لاق مث هنكل يزارتألا لاق اذكو « لبق نم ةروكذملا يه اهنإف
 تنبو 

 . ضاخللا
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 امف -هنع هللا يضر- مزح نب ورمع باتک يف كلذ رخآ يف بتك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انلو
 بوجو يف ءاوس بارعلاو تخبلاو« ةدايزلاب لمعنف ةاش دوذ سمخ لك يفف كلذ نم لقآ ناك

 باوصلاب ملعأ هللاو امهلوانتي مسالا قلطم نأل؛ ةاكزلا

 هب ملعن نحنو روكذملا ركب يبأ ثيدح يف وهو -هللا همحر- يعفاشلا هب لدتسا يذلا مث

 رخآ يف بتك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انلو ) :م هلوقب هيلإ راشأو -هنع هللا يضر مزح نب ورمع
 . خلإ . . لبإلا تداز اذإ روكذملا ثيدحلا يف هلوق رخآ ىلإ هب راش :ش ( كلذ

 نبا كلام ينب نم يراصنألا يجرزخلا ناذول نب دیز نب :ش ( مزح نب ورمع باتک يف ) :م

 ونب مهو نارجن ىلع ةا هللا لوسر هلمعتساو« قدنخلا هدهاشم لوأو اردب دهشي مل راجنلا
 مهتاقدص ذخأيو نآرقلا مهملعيو نيدلا يف مههقفيل ةنس ةرشع عبس نبا وهو بعك نب ثراحلا
 اباتك هل بتكو اوملسأف -هنع هللا يضر- ديلولا نب دلاخ مهيلإ ثعب نأ دعب رشع ةنس كلذو

 لمعتف ةاش دوذ سمخ لك يفف ):م نيرشعو سمخ نم يأ :ش ( كلذ نم لقأ ناك امف ) :م
 همحر- يكاكلا لاقو . -هنع هللا يضر- مزح نب ورمع باتک رخآ يف بتك ام وهو :ش ( ةدايزلاب

 نيعبرألا يف بجون انأل هب نولئاق و هب لمعن نحن -هنع هللا يضر- يعفاشلا هاورام : - هللا

 اذهو « ةقح نيسمخلا ىفو « نيثالثو ةتس ىف بجاولا وهام اهيف بجاولا نأل «نوبل تنب
 صنلاب المع نحنو ‹ صنلاب موهفم لمع وهاغغإو « هنودامع بجاولا يفنل ضرعتي ال ثيدحلا

 . !حاضيإلا» يف هلقن وهو انيور ال هموهفم نع انضرعأو

 نم دلوي يذلا وهو يتخب عمج ةمجعل < !ءاخلا نوکسو ةدحوملا ءابلا مضب :ش ( تخبلاو ) :م

 ىلإ ةبسن يبرع عمج ةلمهملا نيعلا رسكب :ش ( بارعلاو ) :م ةرم رم دقو يمجعلاو يبرعلا

 ¢ مهبسن يف فلتخاو « ةيدابلا لهأ بارعألاو « ىرقلاو ندملا اونطوتسا نيذلا مهو «برعلا

 اهب ىمسي مالسلا هيلع ليعامسإ مهابأ نأل « ةماهت يهو نيتحتفب ةبرع ىلإ اوبسن مهنأ حصألاو
 . («برغملا» ىفاذك

 ( مسالا قلطم نأل (:م ءاوس ناك اغنإو ةيربخلا ىلع عوفرم :ش ( ةاكزلا بوجو يف ءاوس م

 . سنجلا نم امهجرخي ال عونلا يف امهفالتخاو :ش ( امهلوانتي) :م ثيدحلا يف روكذملا :ش
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 رقبلا ةاكز يف لصف
 ةقدص ةمئاسلا رقبلا نم نيثالث نم لقأ يف سيلو

 ( رقبلا ةاكز يف لصف ) :م

 نم اهبرقل منغلا لصف ىلع رقبلا لصف مدق ءرقبلا ةاكز مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 هنأل قشلا وهو رقبلا نم رقبلا ظفل نأ « ةنيزلا » باتك بحاص ركذو . ةميقلاو ةماخضلا يف لبإلا

 لمحي يتلا يهو ةساردلاو بارعلاو سوماجلا هعاونأو سنج رقبلاو« اهقشي يأ ضرألا رقبي

 رقبلاو روقيبلاو ةرمتلاو رمتلاك دارفإلل ءاهلاو ىشنألاو ركذلل ةرقبلا : « حاحصلا » يفو

 هتاعر عم رقبلل عمج مسا رقابلاو « ةروقابلا ةرقبلا نومسي نميلا لهأو ناتدئاز واولاو ءايلاو

 يبأ نعو « ةروقابو ةرقب : هعاونأو سنج رقبلا : « يوونلا حرش» يفو « لامجلا ةعامحل لماجلاك

 . ىشنألل ةرقبلا :- هللا همحر- فسوي

 : -هنع هللا يضر- يزارتألا لاق :ش ( ةقدص ةمئاسلا رقبلا نم نيثالث نم لقأ يف سيلو ) :م

 . اذه ىف ةمألا نيب فالخ ال

 كلم اذإف رقبلا نم نيسمخ نم لقأ ىف ةاكز ال ةيرهاظلا تلاقف ‹ ةمألا نيب فالح هيف : تلق

 الو ةرقب ةرقب نيسمحخ لك يف مث ناترقب ةئاملا يفو « ةرقب اهيفف ًالصتم اًيرمق اًماع ةرقب نيسمخ

 . نسمح غلبت ىتح ةدايزلا يف َءيش

 ثالث ةرشع سمخ يفو ناتاش رشعلا يفو ةاش رقبلا نم سمخ يف : نورخآ لاقو

 تداز اذإف ‹ نيعبسو سمح ىلإ ةرقب نيرشعو سمخ يفو < هایش عبرا نیرشع يفو «هايش

 . ةنسم ةرقب نيعبرأ لك ىفف ةدحاو تداز اذإف ‹ نيرشعو ةئام ىلإ نات رقب اهيفف ةدحاو

 ىلاعت هللا ىضر- باطخلا نب رمع لوق اذه : - هللا امهمحر- رذنملا نباو « مزح نبا لاق

 ةدلخ نب نمحرلا دبع نب رمعو بيسملا نب ديعسو يراصنألا هللا دبع نب رباجو «همکحو هلع

 . مهنع هللا يضر- ةنيدملا ءاهقفو يرهزلاو ةداتقو

 رمألا نم هيف یوریامو هلصأ ىلع مهعابتا اکلام مزلف : -هنع هللا يضر- مزح نبا لاقو

 نأ مهيلع دريو ةعبس نع هئزجي امهنم لك ذإ ‹ةيحضألا يف امك لبإلاب هوربتعاو عطقنمو فوقوم

 نعو . لبإلا نم سمخ يف بجيام اهيف بجيالو منخلا نم نيثالثو سمخب لبإلا نم اًسمخ
 . ةرقب تارقب ةرشع لك نم ذخأ هنأ -هنع هللا ىضر- ركب ىبأ قدصم

 سوواطو يبعشلاو يردخلا ديعس يبأو بلاط يبأ نب يلع لوق انبهذمو
 بشوح نبا رهشو

 يعفاشلاو كلامو نسحلاو يقشمدلا ىسوم نب ناميلسو ةنييع نب مكحلاو زيزعلا دبع نب رمعو
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 ةنسم وأ نسم نيعبرأ

 يفو هایش سمخ نیرشعو سمخ يف ةبالق يبأ نع رذنملا نبا ىكحو - هللا مهمحر- دمحأو

 يتلا يهو ةعيبت وأ عيبت اهيفف لوحلا اهيلع لاحو ةمئاس نيثالث ) :م رقبلا يأ :ش ( تناك اذإف ) :م
 نم ذخآ نأ ينرمأف نميلا ىلإ ب هللا لوسر ىنثعب لاق : ذاعم ثيدحل :ش ( ةيناثلا يف تنعط

 هاور « رفاعم لدع وأ ارانيد ملاح لک نمو « ةلسم نيعبرأ لك يفو ةعيبت وأ اعيبت ةرقب نيثالث لك

 ةيقب اًضيأ هاورو ‹ نسح ثيدح اذه :لاقو « -هنع هللا یضر- قورسم ثیدح نم يذمرتلا
 . ” ةعبرألا

 نميلا لهأ ىلإ بتك ةي هللا لوسر نأ : -هنع هللا يضر- مزح نبورمع یورو

 ةروقاب نيعبرأ لكو « ةعذج وأ عذج عيبت ةروقاب نيثالث لك يف : هيفو < ثيدحلا . . . باتكب
 فلتخاو -هللا امهمحر- مکاحلاو نابح نبا هححصف ‹ثيدحلا اذه ةحص ىفاوفلتخاو . ةرقب

 . دمحأ نع هيف لقنلا

 هنأ ل يبنلا نع -هنع هللا ىضر- ىلع نع روعألا ثراحلا ثيدح نم دواد وبا یورو

aة + .  a.۳( ا ( 

 يبأو سنأ نع بابلا يفو « ءيش لماوعلا ىلع سيلو :ش ( ةنسم وأ نسم نعبر يفو ) :م
 ىلإ ةبوسنم نميلاب بايث يهو - رفاعم- هلوق -مهنع هللا يضر- سابع نباو ةريره يبأو رذ
 تناك نإو « ىثنأ ةنسم الإ اهنم ذخؤيال رقبلا نأ ىلع يبرعلا نبا هب لدتساو « ةليبق رفاعم
 يضر- ةفينح وبأ لاقو . هئزجي : ةيعفاشلا ضعب لاقو . ىثنأب يتأي نأ لالا بر فلك اهلك اروكذ
 . ركذ نسم اهيف زاج ًاثانإ اهلك تناك نإ : - هنع هللا

 ‹ هئزجي مل نيعيبت نيعبرألا نع جرخأ ول : ثيدحلا اذه يف يقارعلا نيدلا نيز انخيش لاقو
 هراتحخا يذلا : لاقو «زوجيال ضاخم يتنب نرالو تس نع جرخأ ول امك يوغبلا رايتخا وهو

 اذإ شحولا رقب نأ ىلع هيف رقبلا ركذ مومعب لدتسا : اًضيأ لاقو « اهجو يعفارلا هاكح يوغبلا
 لوقوهو عنملا ىرخألاو «بوجولا امهدحأ ناتياور دمحأ نعو . اهريخك ةاكزلا هيف بج كلم

 .روهمجلاو كلام

 ححصو [۲۲۹۸] يئاسنلاو ]ol ۱۸٠۳ ةجام نباو [۷۷١٠]دواد يبأ ننس ۰ ىنابلألا هححص :حیحص (۱)

 فيعض وهو يلع نع روعألا ثراحلا ةيار , نم وهو (۲)
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 ىلع تداز اذإف -هنع هللا يضر- اذاعم ةي هللا لوسر رمأ اذهب ءةشلاشلا يف تنعط يتلا يهو

 ةدئازلا ةدحاولا يفف -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نيتس ىلإ « كلذ ردقي ةدايزلا ىف بجو نيعبرأ

 ‹ ةنسم رشع عابرأ ةثالث ةثالثلا يفو « ةنسم رشع فصن نيتنئالا يفو « ةنسم رشع عبر

 ا
 يمس «ةثلاثلا ةنسلا يف تلخد يتلا يه ةعيبتلا يأ :ش ( ةشلاثلا يف تنعط يتلا يهو ) :م

 ةدايزل كلذب ةنسملاو نسملا يمسو « هينذأ ناعبتي هنرق نأل : ليقو . همأ عبتي هنأل اًعيبت عيبتلا

 وه مث ةنس مامت ىلإ عيبت بت وهف هم عبتي مادام لجعلا نإ : - هللا همحر- يباطخلا لاقو « امهنس

 لثم ةنسملاو عيبتلا ةيعفاشلا ترسفو « نسملا وهو علاض مث « سيدس مٹ عابر مث ينث مث « عذج

 هل ام : ليقو « ةنس نود هل ام عيبتلا : «نيرحبلا» يف لاق ثيح ىناجرجلا ذشو انباحصأ رسف ام

 : ةنابإلا» يف - هللا همحر- يباروفلا لوقاذكو « ناتنس : ليقو ةنساهلام ةنسملاو . ةنس

 . ةنس نود هل ناك نإو همآ عبتي يذلا : ليقو « ةنس لمكتساام عيبتلا

 ملو < ةنس اهل ام ةنسملا يفو « رهشأ ةتس هل ام عيبتلا يف ف اوكح ةعامج نإ : يعفارلا لاقو

 . بهذملا نم ادودعم فالخلا اذه باحصألا ري

 نينس عبرأ اهل ام ةنسملا نأو « ناتنس هلام ةعيبتلاو عيبتلا نإ : - هللا همحر- مزح نبا لاقو

 ةقدص ةيفيك انركذ يذلا اذهب يأ :ش ( - هنع هللا ىضر- اًداعم ايب هللا لوسر رمأ اذهب) م

 . نآلا هانركذ دقو ‹ نميلا ىلإ ههجو نيح -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم ةي ىبنلا رمأ رقبلا

 ردقب ةدايزلا يف ) :م ءادألا يأ :ش ( بجو نيعبرأ ىلع ) :م رقبلا يأ :ش ( تداز اذإف (:م

 ةدئازلا ةدحاولا يفف ) :م لوحکمو «دامحو ميهاربإ لاق هبو :ش ( ةفينح يبأ دنع نيتس ىلإ كلذ

شع عابرآ ةثالث ةثالشلا يفو « ةنسم رشع فصن نيتنلالا يفو « ةنسم رشع عبر
 ءافلا :ش ( ةنسم ر

 :ةنسم رشع عبر وهو نيعبرألا ىلع دئازلا مكح اهريسفت ةيريسفت

م ءزج نيثالث نم ءزج وأ ةنسم وأ نسم نم اًءزج نيعبرأ نم ءزج رهو
 وهو ةعيبت وأ عيبت ن

م نآزج نيعبرألا ىلع نيتدئازلا نيتنثلا يهو ةنسملا عم اهرشع .ثلث
 وأ نسم نم ءزج نيعبرأ ن

بت وأ عيبت نم اًءزج نيثالث نم نآزج وأ اهرشع فصن امهو ةنسم
 وأ عيبت رشع الث امهو ةعي

 يهو ةنسم وأ نسم نم اءزج نيعبرأ نم ءازجأ ةثالث نيعبرألا ىلع دئاوزلا ثالثلا يفو « ةعيبت

 : ةعييت وأ عبت رشع يهو ةعيبت وأ عيبت نم ءازجأ ةثالث و اهرشع حابرأ ةثالث

 يهو ةنسم وأ نسم نسم نم اءزج نيعبرأ نم ءازجأ ةعبرأ نيعبرألا ىلع ةدئازلا ةعبرألا يفو

هو ةعيبت وأ عيبت نم ءزج نيثالث نم ءازجأ ةعبرأ وأ اهرشع
 اهرشع ثلثو ةعيبت وأ عيبت رشع ي

 ةسمخ وأ ةنسم وأ نسم نم ءزج نيعبرأ نم ءازجأ ةسمخ نيعبرألا ىلع ةدئازلا ةسمخلا يفو

يز اذكهو ةعيبت وأ عيت سدس يهو ةعيبت وأ عيبت نم ءزج نيئالت نم ءازجأ
 بسح ىلع بجاولا د
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 هللا يضر- نسحلا ىورو «انه صن الو سايقلا فالخب اًصن تبثوفعلا نأل لصألا ةياور هذهو

 « عيبت ثلث وأ ةنسم عبرو ةنسم اهيف مث نيسمخ غلبت ىتح ءيش ةدايزلا يف بجبي ال هنأ هنع -هنع

 وبأ لاقو . بجاو دقع لك يفو « صقو نيدقع لك نيب نوكي نأ ىلع باصنلا اذه ىنسبم نأل
 نيتس غلبت ىتح ةدايزلا يف ءيش ال :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 . نيتسلا ىلإ ةدايزلا

 وبأ اهاور «طوسيملا» يأ لصألا ةياور وه روكذملا اذه يأ :ش ( لصألا ةياور اذهو ) :م

 وهو - هللا همحر-يزارلا صاصجلا ركب وبأ هركذ اذكه - هللا همحر- ةفينح يبأ نع فسوي

 :م صنلا ةهج نم يأ :ش ( اصن تبث ):م بوجولا مدع يأ :ش ( وفعلا نأل ):م. ةياورلا رهاظ

 الو) :م ىنغلا وهو بوجولا ةيلهأ مايق عم بجاولا نع لاملا ءالخإ نم هيف امل :ش ( سايقلا فالخب)

 الو صنلا هتفرعم قيرط امإو «نوكي ال يأرلاب باصنلا بصن تبثي الف وفعلا يف :ش ( انه صن
 هريثكو هليلق يف ةاكزلا انبجوأ هيف باصنلا رابتعا رذعت اذإف « نيتسلا ىلإ نيعبرألا نيب اميف صن
 . قبس ام بسحب

 -هنع هللا يضر- دايز نب نسحلا یورو يأ :ش ( هنع -هنع هللا يضر- نسحلا یورو ) :م

 ةنسم اهيف مث نيسمخ غلبت یتح َءيش ةدايزلا يف بجي ال هنأ ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع

 نيعبرأ عبرو نيئالثو ثالث يهو ةرشع نيعبرألا ىلع ةدايزلا نأل :ش ( عيبت ثلث وأ ةنسم عبرو
 نع - هللا همحر- يجورسلا لاق « نيتس ىلإ عيبتلا ثلث ءاطعإ نيبو ةنسملا عبر ءاطعإ نيب ريخيف

 . تاياورلا حصأ يه : عاجش نبا

 نيدقع لك نيب نوكي نأ ىلع ) :م رقبلا باصن ىلإ هب راشآ :ش ( باصنلا اذه ینبم نأل ) :م

 فاقلا حتفو « ةيشاملا يف نيتضيرفلا نيب ام ةلمهملا داصلابو فاقلا حتفو واولا حتفب :ش ( صقو

 سيلو فاقلا ناكسإ يف مهنحلو ءاهقفلا هئطخت يف !ءزج يرب نبا فنصو «ةغللا لهأ دنع رهشأ

 رقبلا يف صقولا : لاقيو «نونلا حتفب هلثم قسنلاو ةلمهملا نيسلاب سقولا هيف ءاجو . لاق امك

 هيف بجت ال ام ىلع قلطي صقولا : ليقو « منغلا يف وفعلاو ةصاحخ لبإلا يف قسنلاو ةصاخ
 وحن لعفأ عمجب ةنكاس فاقلا تناك ولو : ليقو « لامجأو لمجك صاقوأ ىلع عمجيو ةاكزلا

 . اذكه عمجي واولاب نيعلا لتعم نأل لاوهأو لوهو لاوحأو لوح دريالو < سلفأو سلف

 وبأ لاقو ):م نيتسلا دعبو نيعبرألا لبق امك وفع ريغ :ش ( بجاو دقع لك يفو ) :م

 ( نيتس غلبت ىتح ) :م نيعبرألا ىلع يأ :ش ( ةدايزلا يف ءيش ال : - هللا امهمحر -دمحمو فسوي

 هللا يضر- دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « ناتعيبت وأ ناعيبت اهيفف نيتس تغلب اذإف :ش
 «قفلا عماوج» يفو - هللا همحر- ةفينح يبأ نع تاياورلا قفوأ وهو :«طيحملا» يفو -مهنع
 . راتخملا وهو
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 صاقوأ نم ذخاأت ال -هنع هللا ىضر- ذاعمل ةي هلوقل -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع ةياور وهو

 ‹ راغصلا انه اه اهنم دارملا نإ ليق دق انلق نيتس ىلإ نيعبرأ نيب امب هورسفو « اًئيش رقبلا

 نب دسأ ةياور وهو :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور ) :مامهلوق يأ :ش ( وهو ) :م
 ذخاأت ال : -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعمل ةي هلوقل ) :م تاياور ثالث ةفينح يبأ نع راصف ورمع

 . نميلا ىلإ ههجو نيح ذاعمل يب يبنلا لوقل يأ :ش “( ايش رقبلا صاقوأ نم

 نأ « يخركلا» حرش يف يرودقلا ىيحي وبأ خيشلا ركذ : - هللا همحر- يزارتألا لاق

 ‹« اهيف ءيش ال صاقوأ كلت لاقف نيتسلاو نيعبرألا نيب امع لئس -هنع هللا يضر- داعم

 . یھتنا

 لد يذلا عوفرملا كرتو ذاعم ثيدح نم فوقوملاركذ فيك هاوعد عم هنم بجعلا : تلق

 ثيدح «همجعم)» يف - هللا همحر- يناربطلا ىور دقو - هللا همحر- فنصملا مالك هيلع

 « مكحلا نع « ىليل يبأ نبا نع « نايفس انثدح « ريثك نب دمحم انثدح : يبضلا رمع نب نامثع

 صاقوألا يف سيل » : لاق يي يبنلا نع ‹ -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم نع « لجر نع

 . ءيش

 - ذاعم نع « سوواط نع ثيل نع سيردإ نب هللا دبع انثدح اًفوقوم ةبيش يبأ نبا هاورو
 . ”ءيش صاقوألا يف سيل : لاق -هنع هللا يضر

 ذاعم نأ ةماسأ نب ةملس ثيدح نم « لاومألا باتك » ىف -هنع هللا ىضر- ديبع وبأ یورو

 هيفو ‹ ثيدحملا . . . نميلا لهأ قدصأ ةي هللا لوسر ینثعب : لاق -هنع هللا یضر- لبج نبا

 ۰ . اهيف ةضيرف ال صاقوألا نأ

 نيب نوكي يذلاب صقولا : ةغللا لهأ رسف يأ :ش ( نيتس ىلإ نيعبرأ نيب امم هورسفو ) :م

 . مهنع هللا يضر- ةباحصلا هرسف : ليقو نيتسلا ىلإ رقبلا نم نيعبرألا

 رقبلا نم راغصلا صاقوألا نم دارملا يأ :ش ( راغصلا انه اه اهنم دارملا نإ : ليق دق : انلق ) :م

 يف ددعلا هلف وفعلا هب دير نإ اهب دارملاو يأ اهيف ءيش ال هنإ : لوقن هبو ليجاجعلا يهو

 . «طوسبملا»يف اذك ءادتبالا يف كلذو اباصن غلبي ملال مسا ةقيقحلا يف صقولا نأو ءءادتبالا

 لاق . ليعامسإ نع سواط نع مكحلا نع يدوعسملا نع ةيقب نع (۹۹ )٤/ يقهيبلاو ۹٩( /۲) ينطقرادلا هاور (۱)

 سواط نع مكحلا نع ظافحلا هاور دقو« يدوعسملا نع ةيقب الإ سابع نبا نع هدنسأ ادحأ ملعنال : رازبلا

 . ها كورتم ةرامع نب نسحلاو سابع نبا نع سواط نع مكحلا نع اضيأ ةرامعو
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 ةثالث نيعست يفو « ناتنسم نينامث يفو « عيبتو ةنسم نيعبس يفو « ناتعيبت وأ ناعيبت نيتسلا يف مث

 نمو ةنسم ىلإ عيبت نم رشع لك يف ضرفلا ريغتب اذه ىلعو « ةنسمو ناعيبت ةئاملا يفو « ةعبتأ
 ةنسم وأ نسم نيعبرأ لك يفو ةعيبت وأ عيبت رقبلا نم نيلالث لك يف 4 هلوقل عيبت ىلإ ةنسم
 هيلإ قبست ال سانلا ماهوأ نأ الإ هنم عون وه ذإ امهلوانتي رقبلا مسا نأل؛ ءاوس رقبلاو سيماوجلاو

 . ملعأ هللاو « رقب محل لکأي ال هنیي يف هب ثنحي ال كلذلف « هتلقل انرايد يف

 ناتعيبت وأ ناعيبت رقبلا نم نيتس يف بجاولا مث يأ :ش ( ناتعيبت وأ ناعيبت نيتسلا يف مث ) :م
 ‹ عيبت عمج ةعبتألا :ش ( ةعبتأ ةثالث نيعست يفو« ناتنسم نينامث يفو « عيبتو ةنسم نيعبس يفو ) :م

 ةئاملا يف بجاولا يأ :ش ( ةنسمو ناعيبت ةئاملا يفو ) :م عيبت نيثالث لك يف ةعبتأ ةثالث نيعست يفو

 . ةنسم نيعبرألا يفو « ناعيبت نيتسلا يفو ةنسمو ناعيبت رقبلا نم

 ىلإ عيبت نم رشع لك يف ضرفلا ريغتب ) :م روكذملا هجولا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م
 ثالث عفد كلاملا ءاش نإ نيرشعلاو ةئاملا يفو« ناتنسمو عيبت ةرشعو ةئام يفف :ش ( ةنسم
 دنعو . - هللا همحر- دمحأ لاق هبو اندنع كلاملل رايخلاو « ةعبتأ ةعبرأ ءاش نإو «تانسم

 . كلذ ىلع داز ام مکح اذه یلعو < قدصملل رايخلا ةيعفاشلا ضعبو كلام

 يأ :ش ( ةنسم وأ نسم نيعبرأ لك يفو ةعيبت وأ عيبت رقبلا نم نيثالث لك يف : يب هلوقل ) :م

 ىفو « ىناربطلا هجرخأ -هنع هللا ىضر- ذاعم ثيدح يفاذه رم دقو « هيي يبنلا لوقل
 ۰ ۰ . هللا همحر- دواد وبأ هجرخأ -هنع هللا يضر- يلع ثیدح

 يفو « امهنم دحاو لک يف« ةاكزلا بوجو يف ينعي :ش ( ءاوس رقبلاو سيماوجلاو ) :م

 سيموك برعم وهو « سوماج عمج سيماوجلاو« باصنلا لمكيل رخآلا ىلإ امهدحأ مض
 . صخأ سوماجلا نأ الإ « امهيلع قلطي رقبلا مساو رقبلا عاونأ نم عون وهو

 اًرقب يرتشي ال هنأ فلح ول ىتح ةقيقح رقب هنأ الإ رقبلاك سوماجلاو : « طيحملا» يفو

 امهلعجف -ءاوس رقبلاو سيماوجلاو - هلوق يف يرودقلا ىلع اوركنأو « سوماجلا ءارشب ثنحي

 . ءاوس بارعلا و سيماوج لاو - هباوص مث « رقبلا يعون دحأ نوكي فيكف « رقبلل نيعون

 رقبلا مسا قالطإ ةحصل عون سوماجلا يأ :ش ( هنم عون وه ذإ امهلوانتي رقبلا مسا نأل ) :م
 (انراید يف ) :م رقبلا ركذ يف سوماجلا ىلإ ينعي :ش ( هيلإ قبست ال سانلا ماهوأ نأ الإ ) :مامهيلع

 (هب ثنحي ال كلذلف ) :م سيماوجلا ةلقل يأ :ش ( هتلقل ) :م مجعلا نم نانيغرم ميلقإ يه :ش
 نيميلا ىنبم نأل « فرعلا مدعل :ش ( رقب محل لكأي ال هنيمي يف ) :م سوماجلا محل لكأي يأ :ش

 . « طوسبملا» يف اذك ثنحب نأ يغبني عضوم يف رركت ول ىتح فرعلا ىلع
 . ةاكز اهيف بجت ال ٠ ‹ يشحولا لوانتي رقبلا مسا : تلق نإف
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 يف هب دتعي ال امهريغو منغلاو رقبلا نم تايشحولاو « يشحو كلذو يلهأ سوماجلا : تلق

 بجت : « ةلبانحلا ىنغم » ىفو « ىكاكلا هلاق اذك « ىشحوو ىلهأ نيب دلوتلااذكو « باصنلا

 لاق هبو اًقلطم بجت ال - هللا همحر- يعفاشلا دنعو « دحأ هب لقي ملو شحولا رقب يف ةاكزلا
 لاق هبو «بجت ال ةيشحو تناك نإو « بجت ةيلهأ مألا تناك نإ اندنعو - هللا همحر- دواد

 . هللا همحر-كلام
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 منغلا ةقدص ىف لصف
 لوحلا اهيلع لاحو ةمئاس نيعبرأ تناك اذإف ‹ ةقدص ةمئاسلا منغلا نم نيعبرأ نم لقأ ىف سيل

 اهيفف ةدحاو تداز اذإف  نيتئام ىلإ ناتاش اهيفف ةدحاو تداز اذإف ٠ نيرشعو ةئام ىلإ ةاش اهيفف

 ه د ةاش ةئام لك يف مث « هايش عبرأ اهيفف ةئامعبرأ تغلب اذإف  هايش ثالث

 هظفل نم هل دحاو ال سنج مسا منغلاو ٠ منغلا ةقدص ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش
 منغلا : يرهوجلا لاقو . ةمينغلا نم ذوخأم هنأكو ةمينغ : ريخصتلا يف لاقي اذهلو ةثنؤم يهو

 اهتقحل اهترغص اذإف ءاعيمج امهيلعو ثانإلاو روكذلا ىلع عقي سنجلل عوضوم ثنؤم مسا
 .ءاهلا

 ثينأتلاف نييمدآلا ريغل تناك اذإ اهظفل نم اهل دحاو ال يتلا عومجلا ءامسأ نأل ةمينغ : تلق

 ةثالث ناك اذإ شابكلا تينع نإو ٠ ددعلا ثنؤيف روكذ منغلا نم سمح اهل : لاقيف ٠ مزال اهل

 . ىنعملا ىلع ال ظفللا ىلع هثينأتو هريكذت يف يرجي ددعلا نأل منغلا نم

 لوأ يف اذه هجو رم دق « ةاكز يأ :ش ( ةقدص ةمئاسلا منغلا نم نيعبرأ نم لقأ يف سيل ) :م

 رکذت منغلا نم ةاشلا :ش ( ةاش اهيفف لوحلااهيلع لاحو ةمئاس نيعبرأ تناك اذإف ):م باتكلا

 لصأو ‹سنجلل ماللاو فلألا نأل « عمجملا ىنعم يف يهو « رقبلاو ةاشلا ريثك نالفو ثنؤتو

 « رشعلا ىلإ هايش ثالث :لوقت ددحلا يف ءاهلاب هايش عمجلاو ةهيوش اهريغصت نأل ههاش ةاشلا
 تداز اذإف ‹ نيتئام ىلإ ناتاش اهيفف ةدحاو تداز اذإف « نيرشعو ةئام ىلإ ) :م ءاتلابف تزواج اذإف

 يف يأ :ش ( ةاش ةاش ةئام لك يف مث هايش عبرأ اهيفف ةئامعبرأ تغلب اذإف « هايش ثالث اهيفف ةدحاو
 دمحأو « يعفاشلاو كلام مهنم ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو « ةاش ةئامعبرأ دعب ةئام لك

 . اًضيأ - هللا همحر- يروثلا لوق وهو - هللا مهمحر-قاحسإو

 ىلع منخلا تداز نإ: - هللا همحر- حلاص نب نسحلاو - هللا همحر- ىعخنلا لاقو

 «هايش سمخ اهيف بجت ةدحاو تداز اذإف ءةئامعبرأ ىلإ هايش عبرأ اهيف بجو ةدحاو ةئامثالث

 . هللا همحر- دمحأ نع ةياور وهو

 غلبت یتح اهريغي مل نيتئام تغلب اذإ منغلا نأ -هنع هللا يضر- ذاعم نع يبعشلا ىورو

 نيعبرأ غلبت ىتح اهريخغي ملو ةئامثالث تغلب اذإف « هايش ثالث اهنم ذخؤيف نيتئامو نیعبرأ

 . هايش عبرأ اهنم ذخؤيف ةئامثالثو

 ريغتي ال مث هایش عبرأ اهیفف ةدحاو ةئامثالث ىلع تداز اذإ : دمحأ نع ةياور «ينغملا» يفو

 . ةاش ةئام لك يف نوكيف ةئامسمحخ غلبت ىتحح ضرفلا
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 دقعنا هیلعو -هنع هللا يضر- رکب يبآ باتک يفو يب هللا لوسر باتک يف نايبلا درو اذكه

 لكلل ةلماش منغلا ةظفل نأل؛ ءاوس زعملاو نأضلاو« عامجإلا

 ةئام سمخ يفو هايش سمخ ةدحاوو ةئامعبرأ يف : باطخلا يبأل « ةيادهلا حرش» يفو

 اًظفل ثيدحلل ةمداصم اذه «ةضراعلا» يف ركب وبأ لاقو . يهتنت ىتح اذكهو هايش تس دحاوو

 . هب ربتعي الف ینعم ریخب ةفزاجمو

 ( -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ باتك يفو اک هللا لوسر باتک يف نایبلا درو اذکه ) :م

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هباتك يف نايبلا درو منغلا ةقدص ةيفيك يف روكذملا لثم يأ :ش

 نع «ملاس نع - هللا همحر- يرهزلا ثيدح نم يذمرتلا هاورف ةي يبنلا باتك امأ

 ‹ هفيسب هنرقف ضبق ىتح هجرخي ملف « هلامع ىلإ ةقدصلا باتك بتك ةي هللا لوسر نأ هيبأ

 ‹ ضبق یتح -هنع هللا يضر- رمعو « ضبق یتح -هنع هللا يضر- رکب وبا هب لمع ضبق املف

 . هيف مالكلا رمو بيرق نع رم دقو

 . اًضيأ رم دقو يراخبلا هاورف -هنع هللا يضر- سنأل ركب يبأ باتك امأو

 هللا يضر- سنأ ةياورب ؛طوسبملا» يف - هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش جتحاو

 . فنصلا هب جتحا كلذكو « ثيدحلا . . . تاقدصلا باتك هل بتك ركب ابأ نأ -هنع

 لمعلاو سنأ باتك يفام عيمجباوملعي ملانباحصأ : - هللا همحر- يجورسلا لاقو

 - مزح نبورمع باتكب اذه يف لالدتسالا ناكو « باوصب سيل هيقاب كرتو هيف ام ضعبب

 . هجوالا وهو -هنع هللا يضر

 دقعنا روكذملا هجولا ىلع منغلا ةقدص بوجو ىلعو يأ :ش ( عامجإلا دقعنا هيلعو ) :م

 عمجملا يف ةزمهلا حتفب نأض اًضيأ لاقيو «٠ بكرو بكارك نونلا لبق ةزمهب ةنأض عمج وهو

 ىلع عمجب تسيل اهلك هذه :لیقو يرعو راعك نوؤض ىلع اضیأ عمجیو سرحو سراحک

 . عمج مسا اهلك يه لب حصألا
 رخآلا ىلإ امهدحأ مضيو ناعون زعملاو نأضلاو ٠ سنج مسا اهناكسإو نيعلا حتفب زعملاو

 مضب زوعمألاو ميلا حتفب زيعملاو ةزعمو « زعام دحاولاو هيف فالح ال اذهو . باصنلا ليمكت يف

 . هدعب يتأي هركذ نإف بجاولا ءادأ يف ال باصنلا ليمكت يف يأ ءاوس : هلوق زعملا ىنعم ةزمهلا

 مضيو ناعون زعملاو نأضلاو « سنج منغلا ظفل نأل :ش ( لكلل ةلماش منغلا ةظفل نأل ) :م

 . هيف فالخ ال اذهو باصنلا ليمكت يف رخآلا ىلإ امهدحأ

r۲ 



 - نسحلا ةياور يف الإ ناأضلا نم عذجلا ذخؤي الو ءاهتاكز يف ينثلا ذخؤيو «هب درو صنلاو

 هيلع ىتأ ام عذجلاو ةنس هل تمت ام اهنم ينثلاو -هللا همحر- ةفينح يبآ نع -هنع هللا يضر

 عذجلا ذخؤي هنإ :امهلوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو « اهرثكأ

 : هلوق يف هيي هللا لوسر باتك يف بتك ام وهو منغلا ظفلب يآ :ش ( هب درو صنلاو ) :م

 ذخۇي الو (:م منخلا ةاكز يف يآ :ش ( اهتاكز يف ينثلا ذخ ويو ) :م١ ةاش منغلا نم نيعبرأ يف»

 نیتحتفب :ش ( -هللا همحر - ةفينح يبأ نع - هنع هللا ىضر - نسحلا ةياور يف الإ نأضلا نم عذجلا

 » يف ةمادق نبا لاق ةلخسم منغلا دلو لوأ : - هللا همحر- يرهوجلا لاق ‹ ةمجعملا لاذلاو

 اذإف ىشنألاو ركذلا ةميهب مث زعملا وأ نأضلا نم ىشنأ وأ ناك اركذ اهرسكو نيسلا حتفب : « ينغملا
 . رسكلاب رافج اهعمجو ةرفج زعملا دلوف همأ نع لصف رهشأ ةعبرأ غلب

 اهعمجو قانع یشنالاو يدج هلک كلذ يف وهو دوتعو ضيرع وهف يوقو ىعرأ ادإو

 ‹ سيت ركذلاف هيلع لوحلا ىتأ اذإف « هيلع لوحجلا تأي ملام قنعأو « سايق ريغ ىلع قونع
 يفو « ةينث ىنألاو ينث ةشلاثلا يفو « ةعذج ىثنألاو عذج ركذلا ةينالا يفو « زنع ىثنألاو

 E ةعبارلا

 TEE يذلا : هلم بلا » نو « ةتسلا رثكأ يأ :ش د (اهرثکأ هيلع

 . ةثلاثلا ىف نعطو ناتنس هل تمت يذلا ينثلاو «ةيناثلا

 عمجم) يفو . حاحصلا يفاذكو« زعملاو نأضلا يف : - هللا همحر- يوونلا رکذو

 . ةيحضألا ىف ئزجي يذلا وهو ةيناثلا يف لخدو ةنس هل تمت يتلا عذجلا : « بئارغلا

 حقلي ال زعملاو « حقليف وزني نأضلا نم عذجلا نأل ةيحضألا يف ئزجي امنإ : يبرحلا لاق

 : هقفلا بتك نم اهريغو « «هقفلا عماوج»و « ٠ يرتولا»و « يباجيبسألا »و « عئادبلا» يفو

 ةنس هل متام ينثلاو « انهاه ركذام لثم ةنسلا رثكأ اهضعب يفو « رهشأ ةتس هيلع ىتأ ام عذجلا

 فصن نبا ليقو رهشأ ةرشع نبا : ليقو . ةنس نبا عذجلا : ةيكلاملل «ةريخذلا» يفو
 عمجو عاذجو ناعذج عذحجلا عمجو « تاينث ةينثلا عمجو « ناينثو ايانث ينثلا عمج سو «ةنس

 ةثلاثلا ةنسلا رفاحلا ىف ةرقبلا دلولو < عذج : ةيناثلا ةنسلا يف ةاشلا دلول لاقيو « تاعذج ةعذجلا

 . ةسماخلا ةنسلا ىف لبإللو

 نبا نسحلا یورو :ش ( عدلجلا ذخؤي هنأ امهلوق وهو -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نعو ) :م
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 ثيدح رهاظلا هجو « ةاكزلا اذكف ةيحضألا هب ىدأتي هنألو «ينثلاو ةعذجلا انقح اغإ يب هلوقل

 ءادعاصف ينثلا الإ ةاكزلا يف ذخؤي ال اعوفرمو اًئوقوم -هللا همحر- يلع

 دمحمو فسوي يبأ لوق وهو نأضلا نم عذجلا ذخؤي هنأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع دايز

 . - هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو

 يعفاشلا لاقو . صنلا قالطإل زوجي ةنس هل عام زعملاو نأضلا نم عذجلا :كلام لاقو

 . زوجي ال زعملا نم عذجلا : - هللا امهمحر- دمحأو

 نم دحأ هيلإ ضرعتي مل :ش ( ينثلاو ةعذجلا انقح اغإ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 لبإلا قح يف اذه : يجورسلا لاقو « هجرخأ نم الو هاور نم فرعي ال بيرغ وهو حارشلا

 ذخؤي ال لبإلا نم ينثلاو « اهيف ئزجي ال ركذلا ذإ ةاكزلا يف ذخؤي ال لبإلا نم ةعذجل ا نأل ديعب

 . لبإلا نم ةعذجلا زواجي ال هنأل

 نب مصاع نع اياحضلا يف هجام نباو دواد وبأ هجرخأ هانعجو : جيرختلا بحاص لاقو

 تزعف ميلس ينب نم عشاجم : هل لاقي يب يبنلا باحصأ نم لجر عم انك : لاق هيبأ نع بلک
 . ؟ينثلل هنم ىفوي امن ىفوي عذجلا نإ» : لوقي ي هللا لوسر نأ يداني ايدانم رمأف منغلا

 انثدح -هللا همحر- رفعج نب دمحم انثدح « «هدنسم» يف - هللا همحر- دمحأ هاورو

 ةنيهج وأ ةنيزم نم لجر نع هدج نع « هيبأ نع -هنع هللا يضر- بيلك نب مصاع نع ةبعش
 اوذخأو نيعذج اوطعأ نيمويب وأ مويب ىحضألا لبق ناك اذإ ب هللا لوسر باحصأ ناك : لاق

 جرخأ بيلك نب مصاعو « ٤ةينثلا هنع ئزجي اميف ئزجت ةعذجلا نإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءاينث

 . ملسم هل

 ‹ قيضأ ةيحضألا باب : « حاضيإلا» يفو :ش ( ةاكزلا اذكف ةيحضألا هب ىدأتي هنألو ) :م

 عذجلل ناك اذإف ‹ ةاكزلا يف امهدحأ زوجيو « زوجيال ةعيبتلاو عيبتلاب ةيحضتلا نأ ىرت الأ

 . ىلوأ ةاكزلا يفف « ةيحضتلا باب يف لخدم

 نع يرودقلا نيسحلا وبأ خيشلا هركذ : لاق نأ دعب - هللا همحر- يزارتألا لاقو

 يف نآلا ءيجي ام ىلع ادعاصف ىنثلا الإ ةاكزلا ىف ئزجي ال : لاق هنأ -هنع هللا ىضر-ىلع

 لبالا نم عذحجلا فنص!لا هركذ يذلا ثيدحلا يأ ؛ ثيدحلا ليوأتو « - هللا همحر- فنصملا مالك

 مل امهالك ناروكذملا ناثيدحلا : تلق . -هنع هللا يضر- يلع نع يور ام نيبو هنیب اًقيفوت

 . قيفوتلا ىلإ جاتحي الف حصي

 يلا الإ ةاكزلا يف ذخؤب ال اعوفرمو اًقوقوم -هنع هللا يضر- يلع ثيدح رهاظلا هجو ):م ٠
 ال تبشثي مل ثيدحلا اذهو -هنع هللا يضر- يلع ثيدح ةياورلا رهاظ هجو يأهش ( ادعاصف
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 ةيحضتلا زاوجو «زعملا نم عذجلا اهيف زوجي ال اذهلو راغصلا نم اذهو طسولا وه بجاولا نآلو
 مسا نأل ثانإلاو روكذلا منغلا ةاكز يف ذخؤيو لبإلا نم ةعذجلا يور اب دارملاو ءاًصن فرع هب

 . ملعأ هللاو ةاش ةاش نيعبرآ يف هيَ لاق دقو ءامهمظتني ةاشلا

 «ةفحتلا» بحاص نم بجعلاو « -هنع هللا يضر- يلع ىلع اًقوقوم الو يب يبنلا ىلإ اعوفرم
 يبرحلا ميهاربإ یورو . عامجإلاک ناکف هفالخ - هنع هللا يضر - يلع ريغ نع وری مل : لاق هنآ

 الإ اياحضلا يف ئزجي ال: لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع «!ثيدحلا بيرغ هباتك يف

 . ادعاصف ينثلا

 يأ :ش ( زعملا نم عجلا اهيف زوجي ال اذهلو راغصلا نم اذهو طسولا وه بجاولا نألو ) :م

 نم نأضلا نم عذجلا يأ اذهو : هلوق « ءيجيامك صنلاب طسولا وه ذخألا يف بجاولا نألو

 .راغصلا زوجي ال اذهلو راغصلا

 ذخألا يف يأ :ش ( اهيف زوجي ال ) :م راغصلا نم هنوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ):م : هلوق

 اذه :ش ( اصن فرع هب ةيحضتلا زاوجو ) :م قافتالاب :ش ( زعملا نم عذجلا ) :م ةاكزلا يف

 عذجلاب ةيحضتلا زاوج نألو ؛ رظن هيفف ةاكزلا اذكف « ةيحضألا هب ىدأتت هنألو هلوق نع باوج

 ةهج نم يأ ءاًصن : هلوق عذجلاب يأ هب : هلوق هيلع ةاكزلا زاوج سايق عني ال اصن نأضلا نم

 . «نأضلا نم عذجلا ةيحضألا تمعن» :مالسلا هيلع هلوق وه صنلا : يكاكلا لاقو « صنلا

 يضر رباج نع ريبزلا يبأ نع ملسم هاور ام وه صنلا لاقي نأ : هجوألا نسحأ : تلق

 نم ةعذج اوحبذتف مكيلع رسعي نأ الإ ةنسم الإ اوحبذت ال » : هيي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا

 . ٠ نأضلا

 : لاقو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يذمرتلا هاورف : يكاكلا هركذ يذلا ثيدحلا امو

 . بیرغ ثیدح

 دقو «ينشلاو عذجلا انقح امنإ » : هلوق نع باوج اذه :ش ( لبإلا نم ةعذحجلا يور امب دارملاو ) :م

 . بيرق نع هيف مالكلا رم

 ‹ امهلوانتي يأ :ش ( امهمظتني ةاشلا مسا نأل ثانإلاو روكذلا منغلا ةاكز يف ذخؤيو ) :م

 حرش» يف ركذاذك ءاروكذ اهلك تناك اذإ الإ « ةاكزلا زوجت ال -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو

 ىشنألاو « ركذلا « نأضلا نم ىنثلا ذخؤي : -هنع هللا ىضر- كلام لاقو « « ىخركلا رصتخم

 نم ةعذجلا زوجت : -هنع هللا يضر- دمحأو يعفاشلا لاقو « ىشنألا ذخؤي زعملا يفو « ءاوس هيف

 . امهنم ةعذجلا ئزجي كلام دنعو « زعملا نم ةينثلاو نأضلا

 ةاشلا هيف روكذملا نأل ثيدحلا اذه ركذ :ش ( ةاش ةاش نيعبرأ لك يف : ب يبنلا لاق دقو ) :م
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 نع هيبأ نع ملاس ةياور نم يذمرتلاو دواد وبأ ثيدحلااذه یورو « ثانإلاو روكذلا معت يهو

 اَ هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح نم « طسوألا» يف يناربطلا هاورو . ةي يبنلا

 . تاش ةاش نيعبرأ لك ىف» : تاقدصلا ةنس ىف هلامع ىلإ بتك

 . ۲ ور يبنلا نع < -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع < دواد وبا كلذك هاورو

 . هربحخ مدقت ًأدتبم هنأ ىلع ةعوفرم ةيناثلاو « زييمتلا ىلع تبصن ىلوألا ةاشلاو
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 ملو هيبأ نع هللا دبع نب ليعامسإ نب دمحم نع طسوألا يف يناربطلا اور : (۷۳ /۳) عمجملا يف يمثيهلا لاق (۱)

 .ه | تاقث هلاجر ةيقبو « امهفرعأ

 ۰. )٤/ ٩٩( يقهيبلا هاورو ٠١۷۳1] دواد يبأ ننس « ينابلألا هححص : حیحص (۲)

 ۳ل



 ليخلا ةتدص ىف لصف

 نإو « ارانيد سرف لك نع ىطعأ ءاش نإ « رايخل اب اهبحاصف اًنانِإو اروكذ ةمئاس ليخلا تناك اذإ

 لوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « مهارد ةسمخ نيتئام لك نع ىطعأو اهموق ءاش

 ليخلا ىف ةاكز ال :الاقو رفز

 ( ليخلا ةقدص يف لصف ) :م

 اهروكذ نييزاربلاو بارعلل عمج مسا وهو ليخلا ةقدص ماكحأ نايب يف لصفلا اذه يأ:ش

 ثنؤيو ركذي : يرهوجلا لاقو . سرفاهدحاوو ءاهظفل نماهلدحاو الو بكرلاك اهثانإو

 :ءارسإلا) € كليخب مهيلع بلجأو $ : ىلاعت هللا لاق «ناسرفلا ليخلاو ذاش وهو ءات ريغب رغصيو

 . لويخلا اًضيأ ليخلاو « ٤١( ةيآ

 نبا لاقو « ليخلا باحصأ ةلايخلاو « ماوقألاو ‹ موقلاك عمجلا مسا عمج : يناثلاو

 . فاضملا فذحب « ىبكرا هللا ليخ ناسرف اي يأ «ىبكرا هللا ليخ اي» : « ةياهنلا » يف ريثألا

 هيلع لديو « يرهوجلا لاق امك ناسرفلا يه ليخلا نأل ؛ فاضملا فذح ىلإ ةجاح ال : ليف
 نع هرخأو اًضيأ ةمئاس يه ذإ مئاوسلا لصفب اًقاحلإ ليخلا لصف ركذامنإو « يبكرا : هلوق
 لصف فالخب اهيف فالخلا مدقتو « ليخلا لصف نم رثكأ اهيلإ جايتحالا نأل « ةثالثلا لوصفلا

 . ليخلا

 نإ اًرانيد سرف لك نع ىطعأ ءاش نإ راي اب اهبحاصف اهڻانإو اهروكذ ةمئاس ليخلا تناك اذإ ) :م

 نع اًزارتحا رايخلاب اهبحاص : لاق اغإ :ش ( مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نع ىطعأو اهموق ءاش
 ركذي ملو « ناطلسلا ةيامح ىلإ جاتحي ام لك يف لماعلا ىلإ رايخلا لعج هنإف يواحطلا لوق

 نإ : لاق «كولملا ةفحت» بحاص نأ ريغ باحصألا بتك رثكأ يف هركذ الو « وه مك ليخلا باصن

 يبأ لوق ىلعاذه « ةسمحخ: يواحطلا نعو . ةثالث :ليقو « نانثا :ليق ليخلا باصن
 .هب لقنلا مدعل ريدقت ال نأ حصألاو -هنع هللا يضر-ةفينح

 لاق هبو :ش ( -هنع یلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ دنع ) :م وه روكذملا اذه يأ :ش (اذهو (:م

 : يعخنلا لاق هبو ٠ -هنع هللا يضر- ةفينح يبا خيش وهو ميلس همساو ناميلس يٻا نب دامح

 سمش هركذ -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم تباث نب ديز لوق وهو «ةضورلا» يف هنع هاكح

 نب رفز لوق يأ :ش (-هللا همحر- رفز لوق وهو ):م باتكلا يف هركذامك يسخرسلا ةمئألا
 . -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق وه ليذهلا

 لاق هبو :ش ( ليلا يف ةاكز ال ) :م -هللا امهمحر + دمحمو فسوي وبا يأ :ش (الاقو ) :م

 -امهنع هللا يضر- يلعو رمع نع كلذ ىوريو « دمحأو يعفاشلاو كلامو حابر يبا نب ءاطع
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 ةمئاس سرف لك يف ةي هلوق هلو« ةقدص هسرف يف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل» : يي هلوقل

 مهارد ةرشع وأ ارانید

 هللا يضر- رمع نع ركذو « ليخلا ةاكز يف سانلا فلتخا : يباطخلا لاقو «يواحطلا هراتخاو

 مل نودشارلا ءافلخلا : ةلبانحلا نم ةمادق نباو رذنملا نبا لاقو « اهيف ةاكز ال : لاق هنأ -هنع

 . ةقدص اهنم نوذخأي اونوكي

 يضر- باطخلا نب رمع نأ هدانسإب ربلا دبع نب رمع وبأ ركذ لطاب اذه : يجورسلا لاقو

 نم ذخ « اًئيش ليخلا نم ذحأت الأ« ةاش ةاش نيعبرأ لك نم ذخأت : ةيمأ نب ىلعيل لاق -هنع هللا

 ارانيد ليخلا يف هنع هللا يضر يلع ررقف < ًارانيد ارانيد ليخلا ىلع برضف « ارانيد سرف لك
 . ارانید

 ثيدح نم حيحص -هنع هللا يضر- رمع نع ليخلا ةقدص يف ربخلا :رمع وبأ لاقو

 وأ ناتاش سرفلا نع ذخؤي نأ رمأ -هنع هللا يضر- رمع نأ ديز نب بئاسلا نع يرهزلا

 هنأ -هنع هللا يضر- رمع نع حص دق : «دعاوقلا» يف يكلالا دشر نبا لاقو . اًمهرد نورشع

 . ليخلا نع ةقدصلا ذحأي ناك

 ايي يبنلا لوقل يأ :ش ( ةقدص هسرف يف الو « هدبع يف ملسملا ىلع سيلو : يب هلوقل ) :م

 -هنع هللا يضر- ةريره يبآ نع « كلام نب كارع نع « مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ يذلا اذهو

 .اةقدص هسرف يف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل» : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 دنع ةدايزلا هذهو « رطفلا ةقدص الإ هيف دازو « هحيحص)» ىف اًضيأ نابح نبا هجرخأو

 ةقدص هيلع تبجول كلم ول ذإ كلم ال دبعلا نأ ىلع ليلد هيفف : نابح نبا لاقو « اًضيأ ملسم
 نع روهشملاو : يزارتألا لاقو « ىتأتس تاياور هيف -هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ نعو « رطفلا

 ۰ . ءيش اهيف بجي ال هنأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ

 رارسألا يف حجرو ءامهلوق ىلع ىوتفلاو « ةصالخلا »و « ناخ يضاق یواتف » يفو

 ‹نيعلا نم ءزج بجاولا نأ ىلع ةمئاسلا ةاكز ىنبمو ءىش امهنيع ىف بجي ال : لاقف امهلوق

 . عامجإلاب ليخلا ةقدص مامإلا ذخأي الو « ذحألا تح هيف مامإللو

 وأ ارانید ةمئاس سرف لك يف : ب هلوق ):م -هنع هللا يضر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 امهننس» يف يقهيبلا مث ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا اذه « هيب يبنلا لوق يأ :ش ( مهارد ةرشع

 نع هللا دبع يبأ مرصحلا نب كروغ نع فسوي وبأ انثدح : يرخطصإلا دامح نب ثيللا نع

 ليخلا يف ةي هللا لوسر لاق: لاق -امهنع هللا يضر٠- رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج

 هنود نمو ادج فیعض وهو كروغ هب درفت : ينطقرادلا لاقو « «رانيد سرف لك يف » : ةمئاسلا

 نبا لاقو« فلاخي مل فسوي يبأ دنع اًحيحص ثيدحلا اذه ناك ولو : يقهيبلا لاقو « ءافعض
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 -هنع هللا يضر- تباث نب دبز نع لوقنملا وهو يزاغلا سرف هانيور ام ليوأتو

 . دنع لوهجم وهو يضاقلا بوقعي فسوي وبأ وه اذه فسوي وبأو : هبات يف ناطقلا

 ٤ ةجح ةقث مامإ وهو« مالسإلا لحم وه يذلا ايندلا عبر يف عاش هملعو« ةاضقلا يضاقب

 هاورامب لدتسنو -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع روكذملا ثيدحلاب لالدتسالا كرتن نحنو

 لجر» : لاقف ليخلا ركذ ةي هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا

 . «رتس كلذل يهف اهروهظ يف الو اهباقر يف هللا قح سنی مل مث اًقفعت اتغت اهطبر

 ليلدب خسن مث « ابجاو ناك اذإ اهيلع نيعطقنملا لمحو « اهتراعإ اهقح : اولاق : تلق نإف

 . مزال ءيش نعالإ نوكي ال وفعلا ذإ «« ليخلا ةقدص نع مكل توفع دق» : هلوق

 ىلع اوقفتا مهنأل ؛ ةاكزلا يهو « « اهباقر يف هللا قح سني ملو » : لاقي هنأ تبث : تلق

 قارطإ نماهيف درو امو < ةاكزلا ريغ لاملا يف قح ال هنو « ةاكزلا ريغ قوقحلا رئاس طوقس

 . -هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ لوق دناسي ام -هنع هللا ىضر- باطخل ا

 اذه :ش (-هنع هللا يضر- تباث نب ديز نع لوقنملا وهو يزاغلا سرف هانيور ام ليوأتو ) :م

 -دمحمو فسوي وبأ هاور يذلا ثيدحلا نع -هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ ةهج نم باوج

 سرف هنم دارملا نأ هليوأت نأو ‹ هسرفالو روكذملا ثيدحلا يف ي هلوق نم - هللا امهمحر

 ترثك مث « داهجلل ةدعم الإ تناك امو اهتلقل تقولا كلذ يف ةزيزع تناك ليخلا نأل « يزاغلا

 اهلهأ دنع ليخلا نإف « تشدلا دالب ىف اًصوصحخ برعلا دالب ريغ يفاميس الو « كلذ دعب

 رثكأو لقأو سر فلأ اهنم كلي نم مهنمف « فلعلا نوفرعيالو ىعرت يراربلا يف ةمئاس

 اذإ ليخلا كلذكف « ةاكزلا هيف بجت ةراجتلل ناك اذإ قيقرلا نأل ؛ منغلاو رقبلاو لبإلاك تراصف

 لالا وه ةاكزلا بوجو ببسو« ءامنلا ىنعم يف نارثؤي ةماسإلاو ةراجتلا نأل « ةمئاس تناك

 سرفو ةمدخلا دبع دارملا نأ ىلع ةنيرق كلذ ناك دبعلاب سرفلا ةي يبنلا نرق امل اًضيأو «يمانلا

 . عامجإلاب ةاكزلا امهيف بجت ةراجتلل اناك اذإ امهنإف « بوكرلا

 نأل كلذب لصحبي ال ريقفلا دوصقم نأل اهنيع نم ذخؤي ال هنأ ىلع صن : «طوسبملا » يفو

 نأل ذخألا ةيالو مامإال - هنع هللا يضر- ةفينح وبأ تبثي ملو  هدنع محللا لوكأم ريغ اهنيع

 هوكرتيال هباوملعاذإ ةمئألا نأ رهاظلاو « حالس اهنإف عمطلا لهأ نم دحاو لك عمطم ليخلا

 طسوألا يف يناربطلا هاورو : يمشيهلا لاق « ١١( /4) يقهيبلا هاورو ٠٠١ ٠١١(« /۲) ينطقرادلا هاور (1)

 . (1۹/۳) عمجملا فيعض امهالكو كروغو دامح نب ثيللا هيفو
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 ‹ ةاكز ةدرفنم اهروكذ يف سيلو -هنع هللا يضر- رمع نع روثأم ميوقتلاو رانيدلا نيب رييختلاو

 لحفلاب لسانتت اهنأل اهيف بوجولا هنعو ةياور ىف تادرفنملا ثانإلا ىف اذكو لسانتت ال اهنأل

 ‹ روكذلا فالخب «راعتسملا

 . هبحاصل

 يسوبدلا ديز وبأ هركذ دقو ‹ بيرغاذهو يباحصلا تباث نب ديز نع لوقنملا وه : هلوق

 يضر- ةريره يبأ ثيدح هغلب ال -هنع هللا يضر- تباث نب ديز نإ : لاقف «رارسألا» باتك يف

 [لب]«يأرلاب فرعي ال اذه لثمو «يزاغلا سرف اذه اغإ ةي هللا لوسر قدص : لاق -هنع هللا

 . عوفرم هنإ

 نب نايفس انثدح « نسحلا نب ىلع انثدح : «لاومألا» باتك ىف هيوجنز نب دمحأ یورو

 اهيف وأ -امهنع هللا ىضر- سابع نبا تلأس : لاق هنأ « هيبأ نع «٠ سواط نبا نع « ةنييع

 ٠ .ةقدص هللا ليبس يف يزاخلا سرف ىلع سيل : لاقف؟ ةقدص

 ‹ بيرغ رثألااذه :ش ( -هنع هللا يضر- رمع نع « روثأم ميوقتلاو رانيدلا نيب رييختلاو ) :م

 نم سان ءاج : لاق « برضم نب ةئراح نع « قاحسإ يبأ نع < «هننس)» يف ينطقرادلا هجرخأو

 نأ بحنانإو « اقيقرو اليخ ًالاومأ انبصأ انإ : اولاقف -هنع هللا يضر- رمع ىلإ ماشلا لهآ

 : اولاقف ‹ ةا هللا لوسر باحصأ راشتسا مث « ان هلعفأف يلبق يابحاص هلعف ام : لاقف اهيكزن

 اهب ذخۇي ةبتار ةيزج نكي ملول نسح وه :لاقف هلأسف «هنع هللا يضر- يلع تکسو « نسح

 : هيف لاقو ‹ ةصقلاو روكذملا دنسلاب هنم اًبيرق هداعأ مث مهارد ةرشع سرفلا نع ذخأف « كدعب

 انسارفأ يف امأو ءاهتميق توافتل برعلا سارفأ يف اذه : ليقو « رانيد سرف لك ىلع عضوي

 . مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نع ءادألاو يوقتلاف

 ةاكز ) :م ةدرفنم اهنوك لاح ليخلا روكذ يف سيلو يأ :ش ( ةدرفنم اهروكذ يف سيلو ) :م

 . دلاوتلاو لسانتلاب ءامنلا مدعل كلذو ةروهشملا ةياورلا ىلع اذه :ش ( لسانتت ال اهنأل

 مدعروهشملا :«طيحملا» يفو « ةذاش ةياور يف الإ ءروكذلا يف بجت ال : «طوسبملا يفو

 . بوجولا

 ثانإلا ليخلا يف ةاكزلا بجت ال اذكو يأ :ش ( ةياور يف تادرفنملا ثانإلا يف اذكو ) :م

 . دلاوتلاب ءامنلا مدعل -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ةياور يف تدارفنملا

 يف ةاكزلل بوجولا -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نعو يأ :ش ( اهيف بوجولا هنعو ) :م

 لحفلاب ءامنلا اهيف دجوي اهنأل يأ :ش ( راعتسملا لحفلاب لسانتت اهنأل ) :م تادرفنملا ثانإلا

 . لسانتلا مدعل ‹ ةدرفنملا :ش ( روكذلا فالخب ) :ماهبحاصل ءامنلا نوكيف « راعتسملا
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 يلع لزني مل يب هلوقل ريمحلاو لاغبلا يف ءيش الو ‹ اًضيآ ةدرفنملا روكذلا يف بجت اهنآ هنعو

 ‹ ةراحتلل نوكت نأ الإ اعامس تبثت ريداقملاو ءىش امهيف

 روكذلا يف بجت ) :مةاكزلا نأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع يأ :ش ( اهنأ هنعو ) :م

 يف ءيش الو ) :م ةمئاس اهنأ رابتعاب : « حاضيإلا » يفو « ثيدحلا قالطإل :ش ( اًضيأ ةدرفنملا

 . ريمحلاو لاغبلا يف يأ :ش ( ءيش امهيف يلع لزني مل : اَب هلوقل ريمحلاو لاغبلا

 ركذ هيف سيل نکلو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ملسمو يراخببلا هاور ثيدحلاو

 :لاقف رمحلا نع يب يبنلا لئسف هرخآ يفو «ةثالث ليخلا : هلوأف ليوط ثيدحلا ظفلو ءلاغبلا

 لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف # ةذافلا ةعماحجلا ةيآلا هذه الإ ءىش اهيف ىلع لزنأ ام»

 . (۸ ۷ ةيآ : ةلرلزلا ) 4 هري ارش ةرذ

 لجرلا ذفأ دقو « دحاولا ذفلاو « اهانعم يف ةدرفنملا يأ ةمجحملا لاذلا ديدشتب ةذافلا : هلوق

 عاونأ ىلع ريخلا مسا لامتشال ةعماج هانعم : ليقو . ادرفنم يقبو مهنع ذش اذإ هباحصأ نع

 رامحلا ناك مهلاؤس نأ ثيح نم باوجلا ىلع ةيآلا ةلالدو يصاعملا عاونأ ىلع رشلاو تاعاطلا

 ؟ ال ما سرفلا مکح هل

 مدع يف حيرصلا ليلدلاو « سکعلابف الإو هریخ یری نأ دب الف ریخب ناک نإ هنأب : باجأف

 - ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم يقهيبلا هاورام ريمحلا يف ةاكزلا بوجو
 .(ةخنلاو ةعسكلاو ةهبحلا ةقدص نع مكل توفع : ا هللا لوسر لاق : لاق - امنع هللا يضر

 يف تاييبرملا ةخنلاو ءريمحلاو لاغبلا ةعسكلاو « لينا! ةهبجلا :هتاور دحأ ةيقب لاق
 .تويبلا

 هلاق« هب جتحي ال « ثيدحلا كورتم وهو مقرأ نب ناميلس هيف نأل فيعض ثيدحلاو
 رقبلا :ةخنلاو ‹ ريمحلا : ةعسكلاو < ليخلا : ةهبحجلا:«بدألا ناويد» يف لاقو« يقهيبلا

 . لماوعلا

 نونلا حتفب ةخنلا : ريثألا نبا لاقو «ةلمهملا نيسلا نوكسو « فاكلا مضب ةعسكلا : تلق

 ‹ تلمعتسا ةباد لك يه : ليقو « لماوعلا رقبلا: ليقو « ريمحلا : ليقو « قيقرلا يه اهمضو

 دعب ارانيد قدصلملا ذخأي نأ ةخنلا : ءارفلا لاقو « حتفلاب اهريغو مضلاب لماوعلا رقبلا : ليقو

 . ةقدصلا نم هغارف

 ؛عامسلا ةهج نم تبشت تاردقملاو : لاقي نأ يغبني ناك :ش ( اعامس تبثت ريداقملاو ) :م

 نم ءانثتسا :ش ( ةراجتلل نوكت نأ الإ ) :م ةيعرشلا تاردقملا ةهج يف هل لخد ال سايقلا نأل

 . هيلع فلتخا دق هنأ عم كورتم مقرأ نب ناميلس ذاعم وبأو : يقهيبلا لاق « ١١۸( /6) يقهيبلا هاور (۱)

۳ 



 . ملعأ هللا « ةراحتلا لاومأ رئاسک ةيلاملاب قلعتت ذئنيح ةاكزلا نأل

 . ةاكزلا اهيف بجي ةراجتلل تناك اذإ ىنعي « ريمحلاو لاغبلا یف ءىش الو : هلوق

 ( ةراجتلا لاومأ رئاسك ةيلاملاب قلعتت ) :م ةراجتلل اهنوك نيح يأ :ش ( ذئنيح ةاكزلا نأل ) :م

 . ماكحألا نم كلذ ريغو <« ةراجتلا ضورع يفامك ةراجتلاب ءامنلا دوجول :ش
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 لصف

 اهعم نوكي نأ الإ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةقدص ليجاجعلاو نالمحلاو نالصفلا يف سيلو

 يف بجي ام اهيف بجي ال وأ لوقي ناکو -هللا همحر- دمحم لوق وهو هلاوقأ رخآ اذهو رابک

 يبأ لوق وهو « اهنم ةدحاو اهيف :لاقو عجر مث -هللا امهمحر- كلامو رفز لوق وهو « ناسملا

 -هللا همحر- يعفاشلاو -هللا همحر- فسوي

 (لصف ) : م

 . نونيال لصو اذإو نوني لصف انهاه :ش

 ال :ش (-هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع ةقدص ليجاجعلاو نالمحلاو نالصفلا يف سيلو ) :م

 اذكو لصف عمج ءافلا مضب نالصفلا راخص ماكحأ نايب يف عرش « رابكلا ماكحأ نايب نم غرف

 عمج اهرسكب :«ناويدلا بذهم» يفو ءاحلا مضب نالمحلاو همأ نع عيضرلا لصف نم ةقانلا

 قربلا : فاقلا باب يف لاقو « قربلا لمحا : ماللا باب يف يرهوجلا لاق . نيتحتفب لمحل ا
 عمجلاو ىلوألا ةنسلا يف ةنأضلا دلو نيتحتفب لمحا « برخملا» يفو « برعم يسراف لمحلا

 يئاسكلا نع يكح اذك «لوبأ عمج ليبابأك لجع ىنعمب لوجع عمج ليجاجعلاو « نالمحلا

 يف لاجعلا امأو ءةلجعلا عمجلاو رهش ىلإ همأ هعضت نيح رقبلا دالوأ نم لجعلا «برغملا» يفو

 يبأ دنع ةاكز يأ ةقدص : هلوق « عمجلا ليجاجعلاو هلثم لوجعلاو « هعمسأ ملف هعمج

 . هنع هللا يضر-ةفينح

 (دمحم لوق وهو ):م -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لاوقأ رخآ يأ :ش ( هلاوقأ رخآ اذهو ) :م

 :الوأ لوقي ناکو )م -مهنع هللا يضر- دوادو < ناميلس وبأو < يبعشلاو يروثلا لاق هبو :ش

 : رمألا لوأ يف لوقي -هنع هللا يضر- ةفينح وبأ ناك يأ :ش ( ناسملا يف بجي ام اهيف بجي

 تاذ يهو ةنسم عمج وهو « ناسملا يف بجي ام ليجاجعلاو < نالمحلاو « نالصفلا يف بجي

 وبأو دواد لاق هبو :ش (-امهنع هللا يضر- كلامو رفز لوق وهو ):م ةينثلاو « عذجلا نم نسلا
 هللا يضر- ةفينحوبأ عجر مث « يأ :ش ( اهنم ةدحاو اهيف : لاقو « عجر مث ) :م ةلبانحلا نم ركب

 . ثلاثلا هلوق اذهو اهنم ةدحاو اهيف بجت : لاقو لوقلااذه نع -هنع

 يعازوألا لاق هبو ديدحجلا يف :ش ( - امهنع هللا يضر- يعفاشلاو فسوي يبأ لوق وهو ) :م

 ىلع تلخد لاق «فسوي يبأ نع ءاملعلا فالتخا ىف - هللا همحر- يواحطلا ركذو قاحسإو

 . هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ

 يتأت ابر : تلقف « ةنسم ةاشاهيف : لاقف «؟ًالمح نيعبرأ كلم نميف لوقت ام : تلقف

 . اهنم ةدحاو ذخؤت نكلو ال : لاق مث ةعاس لمأتف « اهعيمج وأ اهرثكأ ىلع ةاشلا ةميق
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 ذخأو ءيش اهيف بجي ال ًاذإ ٠ ال : لاق مث « ةعاس لمأتف ؟ةاكزلا يف لمحلا ذخؤي وأ : تلقف

 ثيح هبقانم نماذه دعو دمحم ثكلاثلا هلوقبو « فسوي وب يناثلا هلوقبو رفز لوألا هلوقب

 لاقو « « طوسبملا » يف اذك هليواقأ نم ءيش عضي ملف ليواقأ ةئالث سلجم يف ةلأسم يف ملكت

 . ىهتنا ءهب تذخأل عبار ًالوق لاق ول : عاجش نب دمحم

 نيب ام لضف لالا بحاص ىلع دريو ةنسم قدصلملا ذخأي نأ وهو عبار لوق هيف ءاجو : تلق
 ةلبانحلل هجوو -هللا همحر- يروثلا نع ةياور وهو هتيشام يف يه يتلا ةريخصلاو ةنسملا

 سمخ يف بجي هنأ ةلبانحلا ريغ نع لقني ملادج فيعض وهو « سماخ لوق هيف ءاجو
 .نيترم اهنم ةدحاو نسك اهنس اهنم ةدحاو نيثالثو تس يفو ءاهنم ةدحاو نالصفلا نم نيرشعو

 لثم ةدحاو نيتسو ىدحإ يفو ‹ تارم ثالث اهنم ةدحاو نس لثم ةدحاو اهنم نيعبرأو تس يفو

 . تارم عبرأ اهنس

 مالك نم رهظ امك تایاور ثالث انه -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع لصاحلاو

 يبأب كنظ امف لاحم نايبصلا نماذه لثم نإ : لاقو اذه در نم خياشملا نمو «يواحطلا

 نأ بجي نكل ‹ ضيفتسم روهشم هنإف هدرل ىنعم ال : مهضعب لاقو -هنع هللا يضر-ةفينح

 . هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لاحب قيلي ام ىلع هجوي

 هيلإ يدتهي هنأ فرع املف « ةرظانملا قيرط ىلإ يدتهي له فسوي ابأ سجتسا هنإ : ليقو

 . . «ةيريهظلا دئاوفلا» يف اذك هيلع لوعي ًالوق لاق

 ال ةاكزلا نأل « ةلكشم اهنإف ةلأسملا ةروص يف ءاهقفلا ملكت : «ةفحتلا» بحاص لاقو

 . ليجاجعلاو نالصفلاو نالمحلا مسا قبي مل لوحلا دعبو لوحلا يضم نودب بجت

 لوحلا داقعنا ربتعيو ال مأ هذه ىلع دقعني له لوحلا نأل اذه يف فالخلا : مهضعب لاقو

 . ربكلا نيح نم

 تتام مث ادالوأ تدلوف رهشأ ةتس تضمف تاهمأ هل تناك نمیف فالخلا مهضعب لاقو

 لوحلا طسو يف اًراغص دافتسااذإ اذه ىلعو راغص يهو لوحلا مت مث دالوألا تيقبو تاهمألا

 تیقبو رهشأ ةرشع دعب تاهمألا تكله : « ريغصلا عماجلا» يفو « تانسم لا تكله مث

 .دالوألا

 مث امهوحن وأ ةبه وأ ءارشب اراغص هلوح لبق دافتساف تانسم وه باصن هل ناک : لیقو
 . دافتسملا يقبو ناسملا كله
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 رظنلا قيقحت يناثلا هجوو . رابكلاو راغصلا مظتني باطخلا يف روكذملا مسالا نأ لوألا هلوق هجو

 اذإف سايقلا اهلخدي ال ريداقملا نأ ريخألا هجوو « اهنم دحاو ليزاهملا يف بجي امك نيبناجلا نم

 يف هل اًعبت لكلا لعج ناسملا نم ةدحاو اهيف ناك اذإو ء ًالصأ عنتما عرشلا هب درو ام باجيإ عنتما

 اهنم ةاكزلا ةيدأت نود اًباصن اهداقعنا

 ( باطخلا يف ) :مرقبلاو لبإلاو ةاشلا مسا نم :ش ( روكذملا مسالا نإ : لوألا هلوق هجو ) :م

 ال فلح ولاذهلو :ش ( رابكلاو راغصلا مظتني ) :م لبإلا نم ذح : هلوق يف صنلا يف ينعي :ش

 . ثنحي ًاليصف لكأف لبإلا محل لكأي
 نم رظنلا قيقحت ) :م اهنم ةدحاو اهيف : هلوق وهو يناثلا لوقلا يف يأ :ش ( يناثلا هجوو ) :م

 يفو «ينغلاب ارارضإ ريبكلا باجيإ يف نأل اذهو « ينغلاو ريقفلا بناج نم يأ :ش ( نيبناجلا

 . راغصلا نم ةدحاو بجوف ريقفلاب رارضإ ءيش باجيإ مدع

 فالح وهو لازهلا نم لوزهم عمج ليزاهملا :ش ( اهنم دحاو ليزاهملا يف بجي امك ) :م

 رظنلل اًقيقحت ةلوزهملا منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا باصن نم دحاولا بوجو وه هيبشتلا هجو « نمسلا
 در لازهلاب ناصقنلا انيأر انإف لدعأ هنأل فسوي ىبأ لوق راتخا «رارسألا» يفو « نيبناجلا نم
 ةماسإلا مايق عم نمسلاب ناصقنلا كلذكف ًالصأ لطبيب ملو اهنم دحاو ىلإ يلصألا بوجولا
 فاجعلا يف نأ ىتح ًالصأ ةاكزلا طقسي ال فصولا ناصقنو : «ةياهنلا» يفو « لبإلا مساو
 . نسلا ناصقن كلذكف اهسبحب ةاكزلا بجت ليزاهملاو

 يف سيل هلوق وهو رخآلا خسنلا ضعب يفو « ريخألا لوقلا يأ :ش ( ريخألا هجوو ) :م
 ال ريداقملا نأ ) :م هلوقو ًأدتبم - ريخألا هجوو- هلوقو ةقدص ليجاجعلاو نالصفلاو نالمحلا

 يف ضاخم تنب وهو :ش ( عرشلا هب دروام باجبيإ عنتما اذإف ):م هربخ :ش ( سايقلا اهلخدي
 نأل ةيلكلاب بوجولا عنتما يأ :ش (الصأ عنتما ):م منخلا نم ينثلاو لبإلا نم نيرشعو سمخ
 . زوجيال كلذو لاملا رايخ ذخأ راغصلا نم هذخأ

 يأ :ش ( هل اًعبت لكلا لعج ناسملا نم ةدحاو ) :م راغصلا يف يأ :ش ( اهيف ناك اذإو ) :م

 ينعي راغصلا داقعنا يف يأ :ش ( اًباصن اهداقعنا يف ) :م ناسملا نم دحاولل اعبت راغصلا نم لكلا
 اهنم ادحاو عفداذإ ىتح« راغصلا نم يأ :ش ( اهنم ةاكزلا ةيدأت نود ) :م راغصلاب باصنلا دقعني

 نع ةاكزلا تطقس لوحلا نالوح دعب ناسملا كله ول ىتح عرشلا هب درو ام بجي لب زوجي ال

 . ناسملا نم دحاول اًعبت راغصلا نوك ةجيتن اذه -امهنع هللا يضر- دمحمو ةفينح يبأ دنع لكلا

 نإو « تذخأ اًطسو ةنسملا تناك اذإف « ةدحاو ةنسمو المح نوثالثو ةعست هل لجر : هتروص

 «هذهالإ بجت مل طسولا نود ناك نإو ءاًطسو ةاش لالا بحاص يدؤيو ذخؤت مل ةديج تناك
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 يبأ دنع مث « يقابلا يف بجي ال فسوي يبأ دنعو تاف دقو لاملاب قلعتي بجاولا نأل

 ليجاجعلا نم نيئالثلا نود اميفو نالمحلا نم نيعبرألا نود اميف بجي ال -هللا همحر-فسوي

 ول اعلبم غلبت یتح ءيش بجي ال مث ‹دحاو نالصفلا نم نيرشعو سمخ يف بجيو « ءيش

 بجاولا ثلثي ناسم تناك ول اعلبم غلبت یتح ءيش اھیف بجی ال مث بجاولا ینثی ناسم تناک

 سمخلا يف بجي هنأ هنعو ةياور يف نيرشعو سمخ نود اميف بجي الو

 :م. - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع هلك بجاولا لطب لوحلا دعب ةريبكلا تكله نإو

 . كالهلاب :ش ( تاف دقو لاملاب قلعتي ) :م ةاكزلا بوجو يأ :ش ( بجاولا نأل)

 نم اءزج نيعبرأ نم اءزج نيڻالثو ةعست يف :ش ( يقابلا يف بجب ال فسوي يبآ دنعو ) :م

 الإ لكلا تكله اذإو ءاهكالهب لطبف ةريبكلا رابتعاب بجو اغإ لمحلا ىلع ليصفلا نأل ؛ لمح

 اهيف ناك لب اهيف نكي مل بجاولا لك نأل « ةنسم ةاش نم اءزج نيعبرأ نم اءزج اهيف نإف ةريبكلا

 . اهطسقب ةريبكلا تيقب راغصلا تكله اذإف « رابك اهنأك راغصلا تناكف « اًعبت راغصلا يفو

 نيئالثلا نود اميفو نالمحلا نم نيعبرألا نود اميف بحي ال -هللا همحر- فسوي يبأ دنع مث ) :م

 يبآ نع ةياورلا تفلتخا:ش ( دحاو نالصفلا نم نیرشعو سمخ يف بجيو « ليجاجعلا نم

 وبأ لاق ليعامسإ نب رشب ةياور يفف ‹ نالصفلا نع ةاكزلا ءادأ ةيفيك يف - هللا همحر- فسوي

 بجي ال ينعي :ش ( بجاولا ىنثي ناسم تناك ول اًعلبم غلبت یتح َءيشاهيف بجي ال مث ) :ماهنم

 اتنب بجي اهيف ذإ نوعبسو ةتس وهو هيف بجاولا ىنسي اًرابك تناك ول اًعلبم غلبت ىتح ءيش

 ال مث يأ :ش ( بجاولا ثلثي ناسم تناك ول ًاغلبم غلبت تح ءيش اهيف بجي ال مث) :م .نوبل

 ثلثي اًرابك تناك ول نوعبرأو ةسمخو ةئام وهو اددع يأ اًعلبم غلبت ىتح رخآ ءيش بجي

 . ثيلثتلا نم لوهجملا ةغيص ىلع ثلثيو بجاولا

 نم بجاولا هب ثلثي غلبم هنأل نالصفلا نم ةثالث اهيف بجي نأ وه بجاولا ثلثي ىنعمو

 همحر- فسوي يبأ ىلع دمحم ضرتعادقو . ضاخم تنبو ناتقح بجت ثيح رابكلا

 نم ةاكزلا بوجو يهو ةصوصخم ةفصب لبإلا سنج يف ةي هللا لوسر بجوأ اغنإ : لاقف-هللا

 يف نس الو لبإلا يف ددعلاو نسلاب ريغتي ضرفلا نأ ةهج نم بجو هريغ يف كلذك نيعضوملا

 . ددعلاب رييغتلا رابتعا بج وف نالصفلا

 اهاور فسوي يبأ نع ةياور يف يأ :ش ( ةياور يف نيرشعو ةسمخ نود اميف بجی الو ) :م

 نبا اهاور ةياور يف - هللا همحر- فسوي يبا نعو يأ :ش ( هنعو ) :م كلام نب نسحلا هنع

 سمخ يف ينعي ءاخلا حتفب :ش ( سمخلا يف بجی ) :م نأشلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م هنع عاجش
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 ليصف سمخ ةميق ىلإ رظني هنأ هنعو « رابتعالا اذه ىلع ليصف اسمخ رشعلا يفو ‹ ليصف سمخ

 يسمخ ةميق ىلإو نيتاش ةميق ىلإ رشعلا يفو « امهلقأ بجيف طسو ةاش ةميق ىلإو سمخلا يفو
 درو اهنم ىلعأ قدصملا ذخآ دجوت ملف نسم هيلع بجو نمو: لاق . رابتعالااذه ىلع ليصف

 اذهو لضفلا ذخأ وأ اهنود ذخأ وأ لضفلا

 يف بجيو يأ :ش ( ليصف اسمخ رشعلا يفو )م ءاخلا مضب :ش ( ليصف سمخ ) :م نالصف
 اذه ىلع يرجي ينعي :ش ( رابتعالا اذه ىلع ) :م ليصف نم ناسمخ نالصفلا نم ةرشعلا

 . لكلاب ضعبلا ربتعا هنأكف اهنم ةدحاو اهيف بجيف نيرشعو سمخ ىلإ سايقلا

 ( ليصف سمخ ةميق ىلإ رظني هنأ ):م - هللا همحر- فسوي يبأ نعو يأ :ش ( هنعو ) :م
 ةاش ةميق ىلإو ) :م نالصفلا نم ةسمخلا يف يأ ءاخلا حتفب :ش ( سمخلا يفو ) :م ءاخلا مضب :ش
 لقألا نأل كلذو ةاشلا ةميقو ليصفلا سمح ةميق نيتميقلا لقأ يأ :ش ( امهلقا بجيف طسو

 نم ةرشعلا يف رظني يأ :ش ( ليصف يسمخ ةميق ىلإو نيتاش ةميق ىلإ رشعلا يفو ) :م

 يأ :ش ( رابتعالا اذه ىلع ) :م ليصفلا نم نيسمخ ةميقو نيتاش ةميق نم نيتميقلا ىلإ نالصفلا

 سامخأ ثالث ةميقو هايش ثالث ةميق ىلإ ةرشع ةسمحخ ىفو «رظنيف سايقلا اذه ىلع يرجي

 بجت نيرشعلاو سمخلا يفو « ليصف سامخأ ةعبرأو هايش عبرأ ةميق ىلإ نيرشعلا يفو «ليصف
 رم دقو نالصف ةثالث بجيف رابكلا يف هيف بجاولا ثلثي اددع غلبت ىتح ءيشال مث ءاهنم ةدحاو
 . كلذ نايب

 هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذح ىلع نس تاذ يأ :ش ( نسم هيلع بجو نمو : لاق ) :م
 نم نسملا ىلع هب لدتساام نسلا نأل ءاتلاب قونلا نم ةنسملا يمس امك اهب يمس وأ « هماقم
 اهيفوتسي يتلا ةاكزلا لماع وهو «ةددشملا لادلا رسكب :ش ( قدصملا ذخأ دجوت ملف ) :م باودلا

 . نسملا نم ىلعأ يأ :ش ( اهنم ىلعأ ) :م قدصتم وهف مهقدصي مهقدص : لاقي « اهبابرأ نم
 نيثالث بوجولل ةنيعتملا نسملا ةميق تناك اذإ < ًالثم ةميقلا لضف يأ :ش ( لضفلا درو ) :م

 بحاصل مهارد ةرشع دريو « ىلعألا قدصملا ذخأ < اًمهرد نوعبرأ اهنم ىلعألا ةميقو « اًمهرد
 نسملا ةميق تناك اذإ < ًالثم :ش ( لضفلا ذخأ وأ ):م نسملا نود يأ :ش ( اهنود ذخأ وأ ):م لاملا
 . مهارد ةرشع لالا بر نم ذخأي نورشع هذخأ يذلا ةميقو « نيثالث

 « كلام لاق هبو « نوبل نبا ذخأ دجوت ملو «٠ ضاخم تنب تبجو اذإ : فسوي وبأ لاقو
 . ةميقلا قيرطب الإ كلذ زوجي ال امهدنعو . - هللا مهمحر- دمحأو «يعفاشلاو

 دادرتساو ىندألا ذخأ وأ لضفلا درو ىلعألا ذخأ نم روكذملااذهو يأ :ش ( اذهو ) :م
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 يف نأ الإ ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع اندنع زئاج ةاكزلا باب ىف ةميقلا ذخأ نأ ىلع ىنبم

 ربجي يناثلا هجولا يفو ءارش هنأل؛ هتميقب وأ بجاولا نيعب بلاطيو ذخأب ال نأ هل لوألا هجولا
 اندنع ةاكزلا ىف ةميقلا عفد زوجيو ةميقلاب ءاطعإ وه لب هيف عيب ال هنآل

 ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع اندنع زئاج ةاكزلا باب يف ةميقلا ذخأ نأ ىلع ينبم ):م لضفلا

 ءاسنأ نأ ةمامث انثدح « يبأ انأ هللا دبع نب دمحم انثدح: يراخبلا هاور ام كلذ لصأو :ش

 تغلب نم لب هلوسر هللا رمأ يتلا ةقدصلا ةضيرف هل بتك -هنع هللا يضر- ركب ابأ نأ هثدح

 اهعم لعجيو ةقحلا هنم لبقت اهنإف ةقح هدنعو ةعذج هدنع تسيلو ةعذحلا ةقدص لبإلا نم هدنع

 هدنعو ةقحلا هدنع تسيلو هقحللا ةقدص هدنع تغلب نمو « اًمهرد نيرشع وأ هل اترسيتسا نإ نيتاش

 ربتعملا مث « ثيدحلا . . . نيتاش وأ ًامهرد نيرشع قدصملا هيطعيو ةعذجلا هنم لبقت اهنإف ةعذجل ا

 نم صخرلا فالتخاب توافتت ةميقلا نأل « ناك ءىش يأ دادرتسالاو درلا ىف نيتميقلا نيب ام

 .نامزلا كلذ يف بلاغلا بسحب ناك هنأل مزالب سيل ثيدحلا يف نيرشعلا ريدقتو « ءالغلا

 :ش (هل ):م لضفلا درو اهالعأ قدصملا ذخأ : هلوق وهو :ش ( لوألا هجولا يف نأ الإ ) :م

 ؛ هتميقب وأ بجاولا نيعب لالا بحاص بلاطيو ) :م ىلعألا يأ :ش ( ذخأي ال نأ ):مء قدصملل يأ

 . ءارشلا يف ءارش الو :ش ( ءارش هنأل

 « هب اًقفر نوكي ىتح لالا بحاصل رايخلا اولاق مهنأل يدنع رظن هيفو :يزارتألا لاق
 مزل ىلعألا لوبق نم عانتمالا ةيالو قدصملل ناك اذإف « رسيلا يرطب تبجو ةاكزلا نأل

 . زوجي الف صقنلاب عوضوملا ىلع دوع هيفو رشعلا

 . (ديرجتلا» بحاص هركذ قدصملل رايخلا نإ : ليق : تلق

 ال هنأل ):م قدصملا يأ :ش ( ربجي ) :م اهنود ذخأ وأ هلوق وه :ش ( يناثلا هجولا يفو ) :م

 يف ةميقلا عفد زوجيو ) :م زئاج ةميقلا عفد نأل ربجي عنتما اذإف :ش ( ةميقلاب ءاطعإ وه لب هيف عيب

 داعمو سابع نباو « دوعسم نباو « هنباو -هنع هللا يضر- رمع لوق وهو :ش ( اندنع ةاكزلا

 . مهنع هللا يضر- سواطو

 ‹يراخبلا بهذم وهو اهتميقب تناك اذإ ةاكزلا يف ضورعلا جارخإ زوجي : يروثلا لاقو

 هئزجي :بهشأ لاق « ةضفو بهذ نع اًضرع ىطعأ ولو « دمحأ دنع نيتياو .' ىدحإو

 . ةاكزلا يف ميقلا جارخإ زاوج يف نيب لوق اذه : يسوطرطلا لاقو

 بهذ ىطعأ اذإ كلذكو « هأزجأ بهذ نع ةضف ىطعأ ول هنأ ىلع انباحصأ عمجأو : لاق

 عفد بيبح نبأ راتخاو ‹« ةيعفاشلل هجو وهو « هئزجيال :نونحس لاقو < كلام دنع ةضف نع

 . نيكاسملل نسحأ هآر اذإ ةميقلا
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 اعابتا زوجي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو «رذنلاو رشعلاو رطفلا ةقدصو تارافكلا يف اذكو

 دوعوملا قزرلل لاصيإ ريقفلا ىلإ ءادألاب رمألا نأ انلو « اياحضلاو ايادهلا ىف امك صوصنملل

 ءهيلإ

 يف ةميقلا عفد زوجي اذكو يأ :ش ( روذنلاو رشعلاو رطفلا ةقدصو ةرافكلا يف اذكو ) :م

 هنإف رذنلا يف لقو ءيدر رمت زيفق نع ديج رمت زيفق فصن ىدأ اذإو ةيلاملا ةرافكلاب دارأو ةرافكلا

 . - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زوجي الو «رفزو دمحم دنع زوجي

 « زوجي ال ةميقلا قيرطب ريعش نم عاص نع رمت نم عاص فصن ىد ول رطفلا ةقدص يفو
 زوجياذكو «عماجلا» يف هركذ تايوبرلا ريغ يف زوجي صوصنملا نع صوصنملا ريغ اذإو
 . هنيع ولو روذنملاو نمثلاب لادبتسالا

 لاق هبو «دمحأو « دواد لاق هبو :ش ( زوجيال : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو ) :م

 . بهذلا نع ةضفلاو « ةضفلا نع بهذلا جارخإ زوجي : لاق هنأ الإ كلام

 يف : اب هلوق وهو صوصنلا نيعل اعابتا يعفاشلا عبتا ينعي :ش ( صوصنملل اعابتا (:م

 ءاتيإلا نإف « باتكلا يف لمجم وه امل نايب اذهو « ةاش ةاش نيعبرأ يفو « «ةاش لبإلا نم سمخ

 اوتآو : لاق هنأكو «باتكلا لمجل اًنايب ثيدحلا قحتلاف « هيف روكذم ريغ يتألاو هيلع صوصنم
 قحتسملا قحا نأل نيعلا يف ريقفلا قح لاطبإل ليلعتلا زوجي الو « ةاش ةاش نيعبرأ يف ةاكزلا
 عبتي امك يأ :ش (اياحضلاو ايادهلا يف امك ) :م دابعلا قوقح يف امك «هانعمو هتروصب ىعارم
 . ةميقلاب ىدأتت الف اعرش ةمولعم نايعأب ةردقم اهنأل اياحضلاو ايادهلا يف صوصنملا

 :ش ( لاصيإ ) :م ريقفلا ىلإ ةاكزلا ءادأب رمألا يأ :ش ( ريقفلا ىلإ ءادألاب رمألا نأ انلو ) :م

 يف ةباد نم امول : لجو زع هلوقل ريقفلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ دوعوملا قزرلل) :م لاصيإلا لجأل يآ
 .( ١ : ةيآالا : دوه ةروس) (اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا

 دوصقملا نأ ملع دعولا مكحب هقح يه يذلا ريقفلا ىلإ هللا قح وهو اهئادأب ينغلا رمأ الو

 هتءافكو ريقفلا قزر لصحي امكف « ريقفلل هتءافكو دوعوملا قزرلا كلذل لاصيإ اهئادأب رمألا نم

 ءلكألا وهو ةيافكلا نم عون ىلإ ةاشلا نيعب لصوتي هنأل ىلوأ يه لب اهتميقب لصحي « ةاشلا نيعب

 . ةيافكلا نم عاونأ ىلإ لصوتي اهتميقبو

 نأ مصخللف «عضوملا اذه يف بنطأ هنإف « يزارتألا اًصوصخ حارشلا ركذ اذكه : تلق

 ‹ ةيافكلاب عاونألا لك لصحي ذحألا دعب اهعيبو « لكألا ةيافك لصحت ةاشلا نيعرذخأ يف :لوقي
 ةا هنأ ىرت الأ « قافتالاب زوجي ال دحاولا ربخب باتكلا ىلع دييقتلا نإ :لوقي نأ نسحألاو
 نأ فرعف لبإلا يف دجوت ال ةاشلا نيعو فرظلا ةقيقح يف ةملكو ةاش لبإلا نم شمخ يف» : لاق
 . لاملا نم هرلق دارملا
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 ءلقعي ال وهو مدلا ةقارإ اهيف ةبرقلا نأل ء ايادهلا فالخب « ةيزح لاك راصف ةاشلا ديقل الاطبإ نوكيف
 لماوحلاو« لماوعلا يف سيلو « لوقعم وهو جانحلملا ةلخ دس هيف عزانتملا يف ةبرقلا هجوو

 ةقدص ةفولعلاو

 صرصنملا ةاشلا ديقل الاطبإ قزرلا لاصيإب رمألا نوكيف يأ :ش ( ةاشلا ديقل الاطبإ نوكيف ) :م

 ‹ كلذ ملسن ال لوقن انأل ليلعتلاب اهيلع صوصنملا ةاشلا ةميق دييقت هيف متلقام لاقي ال « هيلع

 ( ةيزحجلاك راصو) :م . ةروكذمل ا ةيآلاب هل دوعوملا قزرلا ءادأ هبجوي يذلا يعطقلا صنلاب دارأ اغإو

 اموقتم الام ىدأ هنأل قافتالاب زوجي هنإف « ةيزجلا يف ةميقلا ءادأك انركذ امك مكحلا راصو يأ :ش

 . ىنعملا اذهل ةاكزلا يف ةميقلا زوجت اذكف بجاولا نع

 همحر- يعفاشلا سايق نع باوج اذه :ش ( مدلا ةقارإ اهيف ةبرقلا نأل ؛ ايادهلا فالخب م

 هنإف اياحضلاو ايادهلا يف ةميقلا ذخأ زاوج مدع ىلع هدنع ةاكزلا يف ةميقلا ذخأ زاوج مدع -هللا

 مقي الف موقتت ال يهو مدلا ةقارإ هنإف اياحضلاو ايادهلا يف ةبرقلا ىنعم نأ باوجلاو . هيلع قفتم

 ةقارإ قحتسم اف ‹ ةموقتم الو ةلوقعم ريغ مدلا ةقارإ يأ :ش ( لقعي ال وهو ) :م كلذ ماقم رخآ ءيش

 :ش ( هيف عزانتلا يف ةبرقلا هجوو ) :م . ءيش همزلي ال هب قدصتلا لبق حبذلا دعب كله ول ىتح مدلا

 وهو ) :م ريقفلا جايتحا دس ينعي :ش (جاتحملا ةلخ دس ) :م ةاكزلا يف ةميقلا ذخأ مكح وهو

 ال : تلق نإف . ريقفلا ةءافك دوصقملا نأل ةميقلاب ررضلا هيف ىتأتيف لقعلاب كردي يأ :ش ( لوقعم

 اوناك نإو « دلولاو نيدلاولا ىلإو رفاكلا ريقفلا ىلإ اهؤادأ زوجي ال اذهلو « كلذ ملسن

 . مهيلإ ءادألاب رمأي مل عرشلا : تلق . ءارقف

 ‹ رهاظف لوألا امأ عونم امهنم لكو لاحلا ةيافك وأ رمعلا ةيافك ريقفلا ةيافكب دارملا : تلق نإف

 . مهرد الإ مهرد اتئامو رادو مداخ هل نمك لاحلا ةيافك هل نم ىلإ زوجي اهؤادأف يناثلا امأو

 . مهفاف كاذ الو كاذ ال ةاكزلا ردقب ةلصاحل ا ةيافكلا دوصقملا : تلق

 يتلا يهو لماح عمج لماوحلا ةاكز يأ :ش ( ةقدص ةفولعلاو لماوحلاو لماوعلا يف سيلو ) :م

 : «ةبلطلا» يف لاق ةلماع عمج : ةعيرشلا جات لاقو « يكاكلا هلاق اذك لاقثألا لمحل تدعأ

 عمجلاو دحاولاف ءاهريغو منغلا نم فلعي ام نيعلا حتفب ةفولعلاو «لامعألل ةدعملا لماوعلا

 ةبادلاو اهتفلع لاقي الو ةبادلا تفلع : لاقي يزرطملا هلاق اذك فلع عمج مضلاب ةفولعلاو «ءاوس

 لوق وهو « انبهذم يف تاروكذملا هذه يف ةاكزلا مدعو ««ةرهمجلا» يفاذك « فيلعو ةفولعم

 يعفاشلاو دعس نب ثيللاو ريبج نب ديعسو يروشلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو نسحلاو ءاطع

 دبع نب رمع نع كلذ ىوريو «-مهنع هللا يضر- رذنملا نباو ديبع يبأو روث يبأو دمحأو

 ةاكزلا بجت : -هللا مهمحر- كلامو لوحكمو ةداتق لاقو ««مامإلا» يف هركذ -هللا همحر-زيزعلا

 دبع نب ديعسو هللا دبع نب رباجو ذاعم بهذم يهو تامومعلاب جتحاو حضاونلار ةفولعملا يف
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 الو لماوعلاو لماوحلا يف سيل :ةايك هلوق انلو «‹ صوصنلا رهاوظ هل - هللا همحر- كلام اًقالخ

 هليلدو « يمانلا لاملاوه ببسلا نألو ءةقدص ةريثملا ةرقبلا يف

 :م انركذ امل اهيف ةاكزلا بجوأ هنإف :ش ( كلام اًقالخ ) :م . -هللا همحر- حلاص نبا نسحلاو زيزعلا
 نمذخ % : ىلاعت هلوق رهاظ نأل :ش ( صوصتلا رهاوظ) :م - هللا همحر- كلال يأ :ش (هل )
 بوجو يضتقيا ةاش دوذ سمخ لك يف : يي هلوقو .(١٠٠ةيآلا : ةبوتلا) € ةقدص مهلاومأ

 .ةاكزلا

 ا يبنلا لوق يأ :ش ( ةقدص ةريلا ةرقبلا يف الو لماوعلاو لماوحلا يف سيل : يب هلوق انلو ) :م
 ثيدح نم دواد وبأ هاور ام اهنم ثيداحأ لماوعلا يفو . بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلااذهو

 : ريهز لاق يلع نع ثراحلاو ةرمض نب مصاع نع قاحسإ وبأ انثدح -هنع هللا يضر-ريهز

 لماوعلا ىلع سيلو هيف لاقو « ثيدحلا « رشعلا عبر ةاكز اوتاه » : لاق هنأ ي يبنلا نع هبسحأو
 اذه : ناطقلا نبا لاقو . هبسحأو : ريهز لاق هيف سيل :لاق « اًموزجم ينطقرادلا هاورو «'ءيش
 . فورعم ةقث هيف نم لکو حيحص دنس

 قاحسإ يبأ نع رمعمو يروثلا انربخأ لاق : لاقف اًقوقوم « هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو
 ةقدص رقبلا لماوعلا يف سيل : لاق -هنع هللا يضر- يلع نع ةرمض نب مصاع نع Wo) و

 سيل اعوفرم -هنع هللا يضر- سابع نبا نع سوواط ثیدح نم ينطقرادلا هاور ام اهنمو

 نع هفيعضت -هللا همحر- يدع نبا لقن بعصم نب راوس هدانسإ يفو « ةقدص لماوعلا رقبلا يف
 . ° ظوفحم ريغ هيوري ام ةماع : لاقو مهقفاوو نيعم نباو يئاسنلاو يراخبلا .Mo) ا 5

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ديبع نب بلاغ نع اًضيأ ينطقرادلا هاور ام اهنمو

 : يزارلا لاقو «ةقثب سيل : ىيحي لاق . هيلع دمتعيال بلاغو « هوحناعوفرم ةي يبنلا

 . كورتم

 يف سيل : لاق يب يبنلا نأ ريبزلا يبأ ثيدح نم ينطقرادلا هاورف ةريغملا ثيدح امأو
 » يف قازرلا دبع هاورو ‹ فؤقوم هنأ حيحصلاو فيعض هدانسإ : يقهيبلا لاق « ةقدص ةريخملا

 . لماوعلاو لماوحلا ريسفت ىضم دقو « اًقوقوم رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع « هفنصم
 . عفرلاو كيرحتلا يهو ةراثإلا نم «ثرحت يأ ضرألا اهب راثت يتلا يهف ةريث ا ةرقبلا امأو

 ليلد يأ :ش ( هليلدو يمانلا لاملا وه ) :م ةاكزلا بوجو ببس يأ :ش ( ببسلا نألو ) :م

 . )٤/ ۹٩( يقهيبلا هاورو « ]٠١۷۳[ دواد يبأ ناس : ينابلألا هححص (1)

 . ٠٤( /۳) فنصملا يف قازرلا دبع هاور (۲)

 , (۱۱۲-۱۱۳ /۲) ينطقرادلا هاور (۴)



 مث «ىنعم ءامنلا مدعنيف ةنؤملا مكارتت ةفولعلا يف نألو دجوي ملو « ةراجتلل دادعإلا وأ ةماسإلا

 ؛ ةفولع تناك رثكأ وأ لوحلا فصن اهفلع ول ىتح لوحلا رثكأ يف يعرلاب يفتكت يتلا يه ةمئاسلا

 تعرف اهتيعر يأ تماسف ةيشالا تمسأ : لاقي ةزمهلا رسكب :ش ( ةماسإلا ) :م يمانلا لاما

 لوحلاب ًالسنو اركذ ققحتي اغنإ ومنلا نأل لوحلاب موسلا لجأ اذهلو ءاًنمس ةيشاملا دادزت ةماسإلابو
 ًايهي هليلد وأ ىنعملاو « هتأيه اذإ « ءيشلا تددعأ نم ةزمهلا رسكب :ش ( ةراجتلل دادعإلا وأ ) :م

 بجت ملف « ةراجتلل دادعإلاو ةماسإلا نم دحاو يأ :ش (دجوي ملو ) :م حابرألل ةراجتلل لاملا

 . مودعم وهو ليلدلا ىلع رادي مكحلا نأل ةاكزلا

 رثاكتت يأ :ش ( ةنؤملا مكارتت ) :م بيرق نع انركذ امك نيعلا حتفب :ش ( ةفولعلا يف نألو ) :م

 وأ بوكرلل وأ لمحلل تميسأ نإ : «عئادبلا» يفو « ةاكزلا بجت الف :ش ( ىنعم ءامنلا مدعنيف) :م

 وأ لبإلا نم اعبرأ تناك ول ىتح « ةراجتلا ةاكز اهيفف ةراجتلل تميسأ نإو « اهيف ةاكز الف محللا
 اهيف بجت ال مهرد يتئام يواست ال ةسمخ تناك نإو « ةسمخ اهيف بجت مهرد يتئام يواست لقأ

 . ةاكزلا

 ةينب ةمئاس ًالبإ ىرتشا : «ةريخذلا» يفو . ةمتاسلا ةاكز اهيفف لسنلاو ردلل تميسأ نإو

 ال هنأ ىلع اوعمجأو « ةمئاسلا ةاكز نود ةراجتلا ةاكز اهيف بجت « لوحلا اهيلع لاحو ةراجتلا

 . -هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لوق وهو ةراجتلا ةاكزو ةمئاسلا ةاكز نيب عمجي

 تناك رثكأ وأ لوحلا فصن اهفلع ول ىتح لوحلا رثكأ يف يعرلاب يفتكت يتلا يه ةمئاسلا مث ) :م

 مهمئاوس اوفلعي نأ نم ادب نودجي ال مئاوسلا باحصأ نأل :ش ( رثكألل عبات ليلقلا نأل؛ ةفولع

 اهيف بجت لوحلا عيمج يف ةمئاسلا نأ فالخ الو « رثكألل اعبات لقألا لعجف « جلثلاو دربلا يف

 ‹ لوحلا رثكأ يف ةماسإلا يف فالحل ا اغنإو « ةاكزلا اهيف بجت ال ةنسلا عيمج يف ةفولعلاو « ةاكزلا

 وأ ةنسلا فصن يف تفلع ول -مهنع ىلاعت هللا يضر- يعفاشلا باحصأ ضعبو دمحأو اندنعف

 . ةفولع تناك رثكأ

 كرت ول ىتح « ةنسلا عيمج يف طرش موسلا نإ : حصألا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 نيموي وأ موي يف فلعلا كرت اذإو ‹ موسلا عطقني توي ناويحلا هيف فلعي مل ول نامز يف ةماسإلا

 : لاق نم مهنمو . ةدملا ةلقل عطقني ال :لاق نم مهنمف « هيف هباحصأ فلتخا ؟ال مأ عطقني له

 ولو ‹ لوجلا عطقني ةماسإلا عطقو فلعلا دصق ول : لاق نم مهنمو «فلعلا دجوي امفيك عطقني

 . ةدحاو ةعاس فلعلا ناك

 ءارلا مضب ةلاذرلا :ش ( هتلاذر الو لاملا رايخ ) :م ةاكزلا ذخآ وهو :ش ( قدصملا ذخأي الو ) :م

 اذه :ش ( طسولا ذخأيو ) :م ءيش لك نم نودلا وهو «لذرل عمج مسا ةمجعملا لاذلا فيفختو
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 يأ مهلاومأ يشاوح نم اوذخو « اهمئارك يأ سانلا لاومأ تازرح نم اوذخأت ال :لب هلوقل

 هسنج نم لوحلا ءانثأ يف دافتساف باصن هل ناك نمو: لاق . نيبناج لا نم ارظن هيف نألو اهطاسوأ

 . هب هاکزو هیلإ همض

 ثلث اًنالثأ لاملا مسق قدصملا ءاج اذإ -هللا همحر- يرهزلا لاقف « ملعلا لهأ نم هيلع عمجم
 عمج- ةاشلا- هلوق « دواد وبأ هاور طسولا نم قدصملا ذخأيو « رارش ثلثو طاسوأ ثلثو رايخ

 .دايحلا نامسلا رايخلا نمو« ةريغملا ليزاهملا رارشلا نم دارم لاو « هايش

 يآ مهلاومأ يشاوح نم اوذخو ءاهمئارك يأ سانلا لاومأ تازرح نم اوذخأت ال ب هلوقل ) :م

 ًالسرم هضعب يقهيبلا ىورو «ببرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه « ةا يبنلا لوقل يأ :ش ( اهطاسوأ
 اًنيش سانلا لاومأ تازرح نم ذخأت ال ١ : هقدصمل لاق ايب يبنلا نأ ةورع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع
 . هب ماشه نع صفح نع ةبيش يبأ نبا هاورو « «بيعلا تاوذو ركبلاو فراشلا ذخ

 . هب ماشه نع دامح انثدح « ليعامسإ نب ىسوم انثدح : «لیسارملا » يف دواد وبأ هاورو

 يهو ءارلابو يازلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب ةزرح عمج «سانلا لاومأ تازرح نم : هلوق

 نم ةدحاولا ةأرملا هب تيمس «هسفن يف اهزرحي لاملا بحاص نأل ةزرح تيمس لجرلا لام رايخ

 . يقهيبلا ثيدح يف سفنلا ىلإ تفيضأ اذهلو زرحلا

 . سانلا نم مالغلا ةلزنمب لبإلا نم ريغصلا وه حتفلاب ركبلاو «ةمرهلا يه «فراشلا : هلوق
 : ليقو « ىلعألا نودأو نودألا ىلع طاسوألا :«ىقتنملا» يفو « طسو عمج ءاهطاسوأ : هلوق
 زعملا نم طسولا موقي نأ هتفرعمو طسولا ذخأ زعملا نم نورشعو نأضلا نم نورشع ناك اذإ
 ةرشع يواسي زعملا نم طسولا ًالثم « امهنم دحاو لك فصن ةميق يواست ةاش ذخؤتف نأضلاو
 الإ اهيف نكي مل ولو« رشع ةسمخ اهتميق ةاش ذخؤتف نيرشع يواسي نأضلا نم طسولاو « مهارد
 نوكيف اهلضفأ ربتعي طسو اهيف نكي مل نإو طاسوألا يف بجي ام اهيف بجي طسو ةدحاو

 زوجي نيطسو نيتاش اهتميق غلبت ةنيمس ةاش ذخأ ولو : « ريبكلا عماجلا» يفو « هردقب بجاولا
 يف ناك ول :(ىبتجملا» يفو . طسولا وه هيلع صوصنم ا « ةطوقسم ناويحلا يف ةدوجلا نأل
 يف ذخؤت ال نكلو « مسالا قالطإل باصنلا نم دعت فاجعلاو ءاجرعلاو ءايمعلا مئاوسلا
 نألو يأ :ش (نيبناجلا نم ارظن هيف نألو ) :م . حيحصلا ةميق لثم بيعمل ا ةميق نوكت نأ الإ ةقدصلا
 . لالا بحاصو ريقفلا يبناجل ارظن طسولا ذخأ يف

 (هيلإ همض هسنج نم لوحلا ءانثأ يف دافتساف باصن هل ناك نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 هدافتسا يذلا ىكز يأ :ش ( هب هاكزو ) :م هعم يذلا باصنلا ىلإ هدافتسا يذلا مض يأ :ش

 لبإ هل تناك اذإ امك هسنج نم نوكي نأ : لوألا « نيعون ىلع دافتسملاو هعم يذلا باصنلاب
 . عيمجلا نع يكزيف هدنع يذلا ىلإ دافتسملا مضي لوحلا ءانثأ يف ًالبإ دافتساف
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 دالوألا فالخب « هتفيظو يف اذكف كلملا قح يف لصأ هنأل؛ مضي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 . لصألا كلمب تكلم ىتح كلما يف ةعبات اهنأل ؛ حابرألاو

 ال لوح ا ءانثأ يف اًمنغ وأ ارقب دافتساو لبإ هل ناك اذإ امك هسنج ريغ نم نوكي نأ : يناثلاو

 ‹« اًضيأ نيعون ىلع لوألا عونلاو . رخآ عون هل فنأتسي لب قافتالاب هدنع يذلا ىلإ مضي

 نوكي نأ : يناثلاو . عامجإلاب مضي هنإف حابرألاو دالوألاك لصألا نم دافتسملا نوكي نأ :امهدحأ

 . اندنع مضي هنإف اهوحنو بوهوملاو ىرتشملاو ثوروملاك دوصقم ببسب ادافتسم

 حرش» يف يوونلا لاقو « دمحأ لاق هبو :ش ( مضي ال -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ام ىلإ مضي ال دافتسي امن اهوحن وأ ثرإ وأ ةبه وأ ءارشب لوح ا ءانثأ يف دافتسملا نأ : « بذهملا

 مضي ال هنأ هجو هيفو . بهذملا ىلع باصنلا يف هيلإ مضيو « فالخ الب لوحلا يف هدنع

 نود ناك نإو ةاكزلا هب قلعت ام يناثلا باصنلا غلبي الو باصنلا نود دافتسملا ناك اذإو «لوحلاك

 لوجلا مامت دعب هيلعف ارشع ىرتشا مث رهشأ ةتس ةرقب نيثالث تكلم نأب يناثلا باصنلا غلبو باصن

 . ةنسم عبر ةرشعلا لوح مات دنعو « عيبت نيثالثلا يف

 عيمجلا لوح فنأتسي مث نيثالشلا لوح متي ىتح ةرشعلا لوح دقعني ال : حيرش نبا دنعو

 . یھتنا

 ءيججب هدنع بوجولاو « ىكز يعاسلا ءيجم لبق دالوألاب باصنلا لمك اذإ : كلام لاقو

 نبا لاقو ‹ مضي ال تاهمألا ريغ نم دافتسا نإو « ةمئألا هفلاخو لوحلا نالوحب ال يعاسلا

 . روث يبأو كلام ىلع ادر بوجولا يف يعفاشلل مكح ال : مزح

 طقسي مل نيماع وأ ماع ًاطبأ نإ : اولاق اوضقانت مث : لاق « مدقلاو «مألا» يف يعفاشلا صنو

 يعخنلاو -هللا همحر- يرصبلا نسحلا نع يردبعلا ىكحو « ماع لكل اهذخأ بجوو ضرفلا

 يف ةاكز ال : دوادو يبعشلا لاقو ء اهتدالول اهتقو نم اهلوح لب تاهمألا ىلإ مضت ال لاخسلا نأ

 . لوحلااهيلعدقعني الو « لاخسلا

 كلم يذلا ببسلا ريغب كلم هنآأل لصأ دافتسملا نألو يأ :ش ( كلملا قح يف لصأ هنأل ) :م

 :ش ( حابرألاو دالوألا فالخب ) :م ةاكزلا بوجو يهو :ش ( هتفيظو اذكف ) :م يتآلا باصنلا

 ةغيص ىلع تكلمو « ( لصاألا كلب تكلم ىتح كلملا يف ةعبات اهنأل ) حابرألاو دالوألا مضت ينعي

 . حبرلا هنم لصح يذلا لاملاو تاهمألا وه لصألاو . لوهجللا

 : لاقو يذمرتلا هاور -هللا همحر- يعفاشلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا يف لوقت ام : تلق نإف

 نب ديز نب نمحرلا دبع انثدح ينيدملا يحلطلا حلاص نب نوراه انثدح « ىسوم نب ىيحي انثدح

 الف الام دافتسا نم » : هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر- رمع نبا نع هيبأ نع ملسأ
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 لوحلا رابتعا رسعتيف زييمتلا رسعتي اهدنع نأل ؛ حابرألاو دالوألا يف ةلعلا يه ةسناحملا نأ انلو

 ريسيتلل الإ لوحلا طرش امو دافتسم لكل

 - ةشئاع نع ةرمع ثيدح نم هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا يفو . «لوحلا هيلع لوحي یتح هيلع ةاکز
 هيلع لوحي یتح لام يف ةاکز ال » : لوقي عَ هللا لوسر تعمس : تلاق - اهنع هللا يضر
 . لوحلا

 وهو : يذمرتلا لاق « ديز نب نمحرلا دبع هيف نأل فيعض هنإف رمع نبا ثيدح ام : تلق
 لهأ نم امهريغو ينيدملا نب يلعو -هللا همحر- لبنح نب دمحأ هفعض ثيدحلا يف فيعض
 هللا يضر- رمع نب هللا دبعو بويأ ىورو : اًسضيأ يذمرتلا لاقو . طلغلا ريثك وهو ثيدحلا

 . اًقوقوم رمع نبا نع عفان نع دحاو ريغو -امهنع
 . فوقوم اب اًضيأ درفناو ثيدحلااذه جارخإب يذمرتلا درفنا : تلق

 ةقث : ىيحي لاقو « ءيشب سيل : دمحأ لاقو « دمحم نب ةثراح ةيفف هجام نبا ثيدح امأو

 حابرألاو دالوألا يف :اولاق . اًمكح ةدايزلا لوح لصألا لوح نأل انبهذمل اًفلاخم ناك ام تبث ولو
 . نمسلاب ندبلا يف ةدايزلاو

 عامجإلا عضوم وهو مضلا يف ينعي : :ش ( حابرألاو دالرأل ! يف ةلعلا يه ةسناجملا نآ انلو ) :م

 امو  دافتسم لكل لوحلا رابتعا رسعتيف زييمتلا رسعتي ) :م ةسناجملا دنع يأ :ش ( اهدنع نآل ) :م
 دافتسم لک دنع لوحلاةاعارم نكي الو هدوجو رثكي امن دافتسملا نأل :ش ( ريسيتلل الإ لوحلا طرش
 جرح ةرثكلا دنع ةلمجلا هذه طبض يفو « نامزلاو ةيفيكلاو ةيمكلا يف كلذ لاوحأ طبض دعب الإ

 ريغ وأ نيمهرد وأ اًمهرد موي لك ديفتسي ةلغ بحاص وهو مهارد باصنلا ناك اذإ أصوصخ
 . « مالسإلا خيش طوسبم » يف اذك «كلذ

 صقنلاب هعوضوم ىلع دوعيف رسعلا ىلإ يدؤي دافتسملا يف لوحلا رابتعا :؟ىفصتسملا» يفو
 تنب لبإلا نم نيرشعو سمخ يف بجوأ ةي يبنلا نإ انلق : :هلوقب انباحصأل يزارتألا لدتساو
 لوجلا لوأ يف ةدايزلا نيب لصفي ملو نوبل تنب اهيفف ة ةدحاو تداز اذإف نيثالثو سمح ىلإ ضاخم
 . ” هيف مالكلا لاطأو هئانثأ يف وأ

 ىتح ةملك ةملك هلك باتكلا اذه نتم عبتتي نأ يغبني باتك حرشل ىدصتي يذلا : تلق
 يف حرشلاو ةيحان يف نما نأل ريحيو ًالصأ اًتيش ديفتسي ال الإو حرشلا اذه يف رظانلا ديغتسي

 هاور مث ًاعوفرم « دمحم نبا نع هيأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع ° ]٦۳٤. يذمرتلا هاور (۱)

 . ملسأ نب 'ديز نب نمحرلا دبع ثيدح نم حصا اذه ٠ لاقو ءاقوقوم

 ا -



 دمحم لاقو ‹ وفعلا نود باصنلا يف -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةاكزلاو: لاق

 ةفينح يبأ دنع بجاولا لك يقب باصنلا يقبو وفعلا كله ول ىتح امهيف - هللا امهمحر- رفزو

 . هردقب طقسي -هللا امهمحر- رفزو دمحم دنعو « -هللا امهمحر- فسوي ىبأو

 . ةيحان

 : يزارتألا لاق مث

 يضر- ةشئاعو رمع نبا نع هانركذ يذلا ثيدحلا ركذ دقو ثيدحلا يف حص دق : تلق نإف

 مل هنأ لاحلاو حص دق لاق فيك هللا ناحبسف باتكلا نتل ضرعت نم مالكلا ىوط مث -مهنع هللا

 ارهش ةنسلا نم نإ» : لاق ةا هنأ يذمرتلا هاور ام انلو هلوقب يجورسلا جتحاو . هانركذ امك حصي

 لاقو :لاق مث «رهشلا سأر ءيجي ىتح هيف ةاكز الف كلذ دعب ثدح امف « مكلاومأ ةاكز هيف نودؤت

 . نامثع ىلع فوقوم هنإ : ليقو هانعمب يذمرتلا هاور : يزوجلا نبا طبس

 ٠ .. مكلاومأ ةاكز هيف نودؤت ًارهش ةنسلا نم نأ اوملعا» : ايي هلوق انلو ًضيأ : يكاكلا لاقو

 ءالؤه نم بجعلاو «يذمرتلا يف هرأ ملو كلذب مزجو يذمرتلا هاور :لاق مث « ثيدحلا

 هلاح نوفشكي الو ةباحصلا نم هاور نم ابلاغ نوركذي الو بهذم اب قلعتي اميف ثيدحب نولدتسي

 . ثيدحلا ملع مهضعب يواعد عم هجرخأ نم الو

 نسحلاو -امهنع هللا يضر- سابع نباو نامثع لوق وه بابلا اذه يف انبهذم نأ ملعا مث

 . ةمئاسلا يف كلام لوق وهو : « ينخملا » يف لاق < حلاص نب نسحلاو يروثلاو يرصبلا

 يف -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةاكزلاو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نود باصنلاب بوجولا قلعتي وفعو باصن لاملا يف عمتجا اذإ ينعي :ش ( وفعلا نود باصنلا
 . ينزملا هراتخاو « دمحأو كلامو ديدجلا يف -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو امهدنع وفعلا

 يعفاشلا لاق هبو « اعيمج وفعلاو باصنلا يف ةاكزلا يأ :ش ( امهیف رفزو دمحم لاقو ) :م

 يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع بجاولا لك يقب باصنلا يقبو وفعلا كله ول ىتح ) :م ميدقلا يف

 لبق اذه ركذي نأ يخبني ناكو « فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ةجيتن اذه :ش ( -هللا همحر- فسوي

 نع ولخيال هنأل باصنو باصن نيب ديزي يذلا وه وفعلاو - امهيف رفزو دمحم لاقو - هلوق

 . بوجولا

 لاحف ةاش نونامث هل لجر هتروص « وفعلا ردقب يأ :ش ( هردقب طقسي رفزو دمحم دنعو ) :م

 افرص -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةبجاولا ةاشلا تيقب نوعبرأ كلهف اهيلع لوحلا

 ىلإ كالهلل اًقرص بجاولا فصن ىقبي -هللاامهمحر- رفزو دمحم دنعو « وفعلا ىلإ كالهلل
 . اًعئاش لكلا
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 يف ةي هلوق امهلو « ةمعن لكلاو لاما ةمعنل ًاركش تبجو ةاكزلا نأ -هللا امهمحر- رفزو دمحمل

 باصن لك يف لاق اذكهو اًرشع غلبت ىتح ءيش ةدايزلا يف سيلو « ةاش ةمئاسلا لبإلا نم سمخ

 يف حبرلاك عبتلا ىلإ الوأ كالهلا فرصيف باصنلل عبت وفعلا نألو « وفعلا نع بوجولا يفنو

 لكلاب بوجولا قلعتيف :ش ( ةمعن لكلاو لاما ةمعنل ًاركش تبجو ةاكزلا نأ رفزو دمحمل ) :م

 دح هنأل لكلا يف بجاولا نأ عست ىلإ ةاش لبإلا نم سمح يف : هلوق يف ربخأ عراشلا نأل

 . عستلا ىلإ بوجولا
 نم سمخ يف : يب هلوق ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 يف مدقت دقو هيب يبنلا لوق يأ :ش ( ارشع غلبت ىتح ءيش ةدابزلا يف سيلو  ةاش ةمئاسلا لبإلا

 هجرخأ « «ةاش لبإلا نم سمخ ىف» : هيف ناكو ةقدصلا باتك بتك هَ هللا لوسر نأ رمع باتك

 تاش دوذ سمخ يف» : يراخبلا دنع سنأ باتك يف مدقتو < ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ

 هانعم ىور اغنإو روكذملا ثيدحجلا نم سيل - ارشع غلبت ىتح ءيش ةدايزلا يف سيلو- هلوق

 دبع نب دمحم نع مزح نب ورمع نع بيبح نع نوراه نب ديزي انثدح « مالس نب مساقلا ديبع وب
 نأ تاقدصلا يف -هنع هللا يضر- رمع باتكو « يب يبنلا باتك يف نأ يراصنألا نمحرلا
 نیثالث غلبت یتح ينعي «ءيش نيرشعلا نود اميف سيلف ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ لبإلا

 . ةئامو

 اغإاذهو هريغ نم الو روكذملا ثيدحلا نم اذه تبثي مل :ش ( باصن لك يف لاق اذكهو ) :م

 ( وفعلا نع بوجولا يفن و ) :م هعضوم ضعبب هجيرخت يف - هللا همحر- نيدلا لامج هركذ
 ال صقولا : «ةريخذلا» يفو . صقولا وهو وفعلا نع ةاكزلا بوجو هيب يبنلا ىفن يأ :ش

 دنع حصألاو « نالوق صقولاب ةاكزلا قلعت يف يعفاشلاو كلام يناربطلا يف هدنس ركذو هيف ءيش

 . ةديدجلا هبتك رثكأو ميدقلا يف هصن اذهو صقولا نود باصنلاب اهقلعت ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 باصنلاب قلعتي «ةلبانحلا ينغم» يف لاقو « عيمجلاب قلعتي :ةديدجلا هبتك نم يطيوبلا لاقو

 . ( عبتلا ىلإ الوأ كالهلا فرصيف باصنلل عبت وفعلا نألو ) :م انباحصأ دنع صقولا نود

 ىلإ هيف كلاهلا فرصيف باصنلا وه لصألاو هل عبتو باصنلا ىلع دئاز وفعلا نألو :ش

 سأر ىلإ مث حبرلا ىلإ فرصي ألوأ هنم كلاهلا نإف :ش ( ةبراضملا لام يف حبرلاك ) :م دئازلا عبتلا

 ىلإ كلاهلا فرصف ناعبت حبرلاو وفعلا الإو نيلصأ ةبراضملا لامو باصنلا نوك هبشلا هجوو لالا
 . ىلوأ عباتلا

 . هجیرخت مدقت (۱)

 . ۳٣۳ص ٠ لاومألا »باتک یف دیبع وبا هاور (۲)
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 يذلا ىلإ مث ءريخألا باصنلا ىلإ وفعلا دعب كالهلا فرصي -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق اذهلو

 فرصي فسوي يبآ دنعو . عبات هيلع داز امو لوألا باصنلا وه لصألا نأل ؛ يهتني نأ ىلإ هيلي

 ء اًعئاش باصنلا ىلإ مث الو وفعلا ىلإ

 وه يذلا وفعلاو ًالصأ باصنلا نوكلو يأ :ش (- هللا همحر- ةفينح وبأ لاق اذهلو ) :م

 يأ :ش ( يهتني نآ ىلإ هيلي يذلا ىلإ مث ريخألا باصنلا ىلإ وفعلا دعب كالهلا فرص ) :م ًاعبت صقولا

 عبرأ اهنم كلهف لوحلا اهيلع لاحف لبإلا نم ًاعست كلم نميف رهظت فالخلا ةرمثو لوألا باصنلا

 . صقولاو عبرألا ىلإ كالهلا فرصيو - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةاش بجت

 ةعبرأ طقسيو ةبجاولا ةاشلا عاستأ ةسمحخ بجت :- هللاامهمح ر- رفزو دمحم دنعو

 تكله نإف مهدنع ليصفقت هيفو «مهبتك يف ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا تضرف اذكهو اهعاستأ

 ىلع لاحولو « ةاش عاستأ هسمخ طقست رفزو دمحم دنعو هايش سمح طقس امهدنعف سمخ

 بجت رفزو دمحم دنعو «فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع ةاش بجت نوعبرأ اهنم كلهف ةاش نينامث

 . ةاش فصن

 نأك فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع ةاش بجت نونامث اهنم كلهف نيرشعو ةئام تناك ولو

 ‹ نينامثلا كالهب اهاثلث طقسيو « ةاش ثلث بجت رفزو دمحم دنعو « ىقبام ىلع لاح لوحلا

 ‹ فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع ةاش بجت نيعبرألا تکلهف ةاش نیرشعو یدحإو ةئام تناك ولو
 هركذاذك «لوألا باصنلا ىلإ يهتني ىتح مثو مث ريخألا باصنلا ىلإ كالهلا فرصيو

 نم ًاءزج نوعبرأ بجي نأ امهلوق سايقو «رفز لوقالو هسفن لوق ركذي ملو - هللا همحر-دمحم
 . نيتاش نم ًاءزج نيرشعو ىدحإو ةئام

 لوق ركذ نم انخياشم نمو «رفزو دمحم لوق لثم يلامألا يف هسفن لوق فسوي وبأ ركذو

 لام هيلإو حصأ لوألا و « عماجلا يف هركذ امك ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ لوق عم فسوي يبأ

 . مزاح وبأو يضاقلاو ىخركلا

 ةاكزلا بوجو يف لصألا نأل يأ :ش ( عبات هيلع داز امو لوألا باصنلا وه لصألا نأل ) :م

 نأ تبشف زاج دحاو باصن هكلم يفو ةريثك بصن نع ةاكزلا لجعول اذهلو لوألا باصنلا وه

 ٠ . عباتلا ىلإ كلاهلا فرصيف لصألا وه لوألا باصنلا

 ىلإ فرصي مث يأ :ش ( اعئاش باصنلا ىلإ مث الوأ وفعلا ىلإ فرصي فسوي يبأ دنعو ) :م

 فرصلا امأو . طوقسلا نع بجاولا ةنايصلف ال وأ وفعلا ىلإ فرصلا امأ عويشلا ثيح نم بصنلا

 نأ : هنايب بجاولا ةنايص ضعبلا ىلإ كالهلا فرص يف سيلو ببس كلما نأل ًاعئاش بصنلا ىلإ

 هللا يضر- ةفينح يبأ دنعف ةسمخ اهنم كلهف لوح ا اهيلع لاح لبإلا نم نيثالثو ةسمخ هل نم

 يف - هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « نكي مل نأك راص كله امو هايش عبرأ ىقابلا يف - هنع
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 ةيامحلاب ةيانح لاو مهمحي مل مامإلا نأل ؛ مهيلع ينثي ال مئاوسلا ةقدصو جارخلا حراوخلا ذخأ اذإو

 مهنوكل جارخلا فراصم مهنأل ؛ لجو زع هللا نيبو مهنيب اميف جارخلا نود اهوديعي نأب اوتفأو

 مهيلع قدصتلا عفدلاب ىون اذإ ليقو« مهيلإ اهنوفرصي الف ءارقفلا اهفرصم ةاكزلاو . ةلتاقم

 عفد ام اذکو « هنع تطقس

 ضاخم ةنبا عابسأ ةعبرأ يقابلا يف - هللا همحر- دمحم دنعو « ضاخم ةنبا سامخأ ةعبرأ يقابلا

 دقف ةريبك وأ ةريغص بنذأ نم : اولاقو كلذ اونادو نآرقلا ليوأتب هلامو لداعلا ريغ لتق نولحتسي

 هلوسرو هللا صعي نمو# : ىلاعت هلوق رهاظب اوکسمتو «بوتي نأ الإ هلتق لحو لجو زع هللاب رفک

 . « ةيريهظلا دئاوفلا »يف اذك ۲١(. ةيآلا : نجلا ةروس) ةيآلا 4 اهيف ًادلاخ منهج ران هل نإف

 ينشيال ) :م منخلاو رقبلاو لبإلا نم مئاوسلا ةاكز ا وذخأو يأ :ش ( مئاوسلا ةقدصو ) :م

 .ةأمحلا رابتعاب « ذخؤت اهنأل :ش ( مهمحي مل مامإلا نأل ) :م ًايناث مهنم ذخؤي ال يآ :ش ( مهيلع

 مامإلا مهعيض دقو مهبجت الف مهمحت مل تنك نإ : يعاسلل - هنع هللا يضر- رمع لاق اذهلو

 ةاعسلا ةيابج يأ :ش ( ةيامحلاب ةيابحجلاو ) :م ًايناث مهنم ذخؤت الف يغبلا لهأ نع مهمحي مل ثيح

 اذهو «فاقوألا ةيابج ىمس هنمو هعمج يأ لالا ىبج نم ةيابحلاو «مهظفح يأ مهتيامح ببسب

 رم مث هرشعف يغبلا لهأ نم رشاع ىلع رم اذإ رجاتلا امأو « مئاوسلا باحصأ قح يف هركذ يذلا

 . رذعي ملف هيلع هلام ضرع يذلا وه لالا بحاص نأل ًايناث هرشعف لدعلا لهأ رشاع ىلع

 ءايلا ىلع ةمضلا تلقشتسا ءاتفإلا نم اويتفأ هلصأ و « لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( اوتفأو ) :م

 مهنيب اميف) :م اهتداعإب يأةيردصم نأ ةملك( اهوديعي نأب) :ممهل لوقي يتفملا ىنعملاو عمحجلا ىلع

 ال ينعي :ش ( جارخلا نود ) :م تاقدصلا فراصم اهنوفرصي ال مهنأل :ش (لجو زع هللا نيبو

 مهنأل :ش ( ةلتاقم مهنوكل جارخلا فراصم) :م جراوخلا نأل يأ :ش (مهنأل ) :م جارخلا ةداعإب نوتفي

 . برحلا لهأ نولتاقي

 ىنعم ام لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأك اذه :ش ( ءارقفلا اهفرصم ةاكزلاو ) :م

 اهنوفرصي الف) :م ءارقفلا اهفرصم ةاكزلاو : هلوقب باجأف . ؟جارخلا نود ةاكزلا ةداعإب مهل نيعت

 .ءارقفلا ىلإ يأ ( مهيلإ

 تطقس مهيلع قدصتلا عفدلاب ىون اذإ ) :م :لاق هنإف رفعج وبأ هيقفلا هلئاق :ش ( ليقو ) :م

 طوقسلاب ةاكزلا عفد يف مكحلااذكو :ش ( عفد ام اذكو ) :م عفادلا نع ةاكزلا تطقس يأ :ش ٤ هنع
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 بلغت ينب نم يبصلا ىلع سيلو « طوحأ لوألاو ءارقف تاعبتلا نم مهيلع اب مهنأل رئاج لك ىلإ

 ؛ءيش مئاس يف
 ( تاعبتلا نم مهيلع اب مهنأل ) :م ةكوشلا باحصأو كولملا نم ملاظ يأ :ش ( رئاج لك ىلإ) :م

 .ءابلارسكو ءاتلا حتفب ةعبت عمج اهوحنو بصخغلاو نويدلاك مهيلع يتلا قوقحلاو ملاظملا يأ :ش

 يف قبي مل اهبابرأ ىلإ مهيلعام اودر ولو « سانلا لاومأ مهيدي يف ام نأل :ش (ءارقف) :م

 نب ىسيع نب يلعل ةقدصلا ذخأ زوجي : ةملس نب دمحم لاق ىتح ءارقفلا ةلزنب مهف ءيش مهيدي

 رفكي امع ءاهقفلا لأسف «نييب ةرافك هيلع تبجو خلب ريمأ ناكو ناسارخ يلاو ناماه نب فسوي

 . مايأ ةئالث مايصلاب هل اوتفأف هب

 نأ ال طوحألا وه جارخلا نود ةقدصلا ةداعإ وهو لوألا لوقلا يأ :ش ( طوحأ لوألاو ) :م

 هرشع نم عفدلا دنع ىون اذإ تايابجلا نم ذخؤي املك كلذكو « نيقيب ةدهعلا نع جورخلا هيف

 . راج هتاکزو

 ىونفألاومأ هنم ذخأو ًالجر رداص اذإ ناطلسلا اذكو : ناخ يضاقل «ريغصلا عماجلا» يفو

 عفدف ءارقفلل هلام ثلثب ىصوأ اذإ كلذكو « ةاكزلا هنع تطقس عفدلا دنع ةاكزلا لالا بحاص

 . زاج ملاظلا ناطلسلل

 . ةرهاظلا لاومألا تاقدص ىف اذه :ديهشلا لاقو

 ال هنآ حيحصلاو «زوجي ةفئاط لوق ىلعف هيلإ ةاكزلا دارم ىونو ناطلسلا هرداص اذإ امأو

 ةنطابلا لاومألا ةاكز ذخأ ةيالو ملاظلل سيل هنأل ؟ زوجي

 رشعلا نأل ةمئاس يف هلوقب ديق :ش (ءيش مئاس يف بلغت ينب نم يبصلا ىلع سيلو ) :م

 ينبو « ماللا رسكو ةمجعملا نيخلا نوكسو قوف نم ةانثم ا ءاتلا حتفب بلغتو .ًافعاضم مهنم ذخؤي

 نإو « مورلا نم كئادعأب انقحل ةيزجل ا انيلع تفظو نإف « ةيزجلا ءادأ فنأن برعلا نم نحن : اولاق

 - هنع هللا يضر- رمع رواشف . انيلع هفعضف ضعب نم مكضعب ذخأي ام ًاًئيش ذخأت نأ تيأر

 مهحلاصف « مهحلاص نينمؤملا ريمأ اي: لاقف يبلغتلا سودرك مهنيبو هنيب يذلا ناكو « ةباحصلا

 ام فعض ىلع حلصلا عقوف متئش ام اهومسف ةيزج هذه : لاقو كلذ ىلع -هنع هللا يضر- رمع

 ةمألا لوأ مزلف -هنع هللا يضر- نامشع هدعب حلصلا اذهل ضرعتي ملو نيملسملا نم ذخؤي

 هللا لوسر لوقو عامجإلاک هباب نکلو ًافیعض هحلص ناکو : «رداونلا» يف دمحم لاقو

 قحلا رمع راد امنيأ» -مالسلا هيلع -لاقو - هنع هللا يضر- «رمع ناسل ىلع قطني اكلم نإ الآ : اک
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 ‹ نيملسملا نم ذخؤي ام فعض ىلع ىرج دق حلصلا نأل ؛ لجرلا ىلع ام مهنم ةأرملا ىلعو

 لاقو « ةاكزلا تطقس ةاكزلا بوجو دعب لالا كله نإو مهنايبص نود نيملسملا ءاسن نم ذخؤيو

 راصف ةمذلا يف بجاولا هنأل ءادألا نم نكمتلا دعب كله اذإ نمضي -هللا همحر- يعفاشلا

 باصنلا نم ءزج بجاولا نأ انلو ‹ كالهتسالاك راصف بلطلا دعب هعنم هنألو« رطفلا ةقدصك

 ءيش اهيف هيلع بجي ال منغلاو رقبلاو لبإلا نم ةمئاس هل تناك اذإ يبلغتلا يبصلا نإ مث رودي هعم
 ال نيملسملا نم نايبصلاف « نيملسملا نم ذخؤي ام مهيلع فعضي نأ ىلع دهعلا ةلمج نم اهنأل
 . مهنايبص نم ذخؤت ال كلذكف « ةاكز مهنم ذخؤت

 ىلع اغ فعضلاب ةاكزلا نم ةأرملا ىلع بجي يأ :ش ( لجرلا ىلع ام مهنم ةأرملا ىلعو ) :م
 نود نيملسملا ءاسن نم ذخؤيو نيملسملا نم ذخؤي ام فعض ىلع ىرج دق حلصلا نأل ) :م مهنم لجرلا

 لاق هبو « مهئاسن نم ذخؤي ال هنأ - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو :ش ( مهنايبص

 . ًاضيأ يروثلا لوق وهو رفزو - هللا همحر- يعفاشلا
 . ءاسنلا ىلع ةيزج الو ةيزجلا لدب اهنأل سيقألا وهو : ىخركلا لاقو

 ًافعاضم رشعلا بجيو «ءيش مهيف -هللا همحر- كلام نع ظفحي ال : يزارلا ركب وبأ لاقو
 لاق هبو :ش ( ةاكزلا تطقس ةاكزلا بوجو دعب لالا كله نإو ) :م . ةنؤم هنأل مهنايبص ىلع

 . اهعني ملاذإ ةياور يف -هللا مهمحر- دمحأو « دوادو « روث وبأو «يروثلا
 ةمذلا يف بجاولا هنأل ءادألا نم نكمتلا دعب كله اذإ نمضي - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ءءادألا نع زجع دقف فلت اذإف « هيلع بوجولا ررقتي نكمت اذإ هنأل :ش ( رطفلا ةقدصك راصف
 :ماعرش بلاطم هنأل :ش ( بلطلا دعب هعنم هنأل ) :م رطفلا ةقدصو دابعلا نويد يف امك هيلع يقبف
 . هکلهتسا هنأک راصف هعنمو ًابولطم ناک ال هنال :ش ( كالهتسالاک راصف)

 قلعتي يأ :ش ( باصنلا نم ءزج ) :م ةاكزلا يف هيلع بجاولا يأ :ش ( بجاولا نأ انلو ) :م
 اندنعف « ةمذلا ىف وأ نيعلا ىف بجت ةاكزلا نأ ىلع ءانب اذهو «ةمذلاب ال باصنلا نيعب بوجولا
 ةمذلا يف بجت : رخآلا هلوق يفو - هللا همحر- يعفاشلا بهذم نم روهشملا وهو نيعلا يف بجت

 . اهب ةنهترم نيعلاو

 ذإ «باصنلا ريغ نم بجاولا نوكي نأب ريسيتلا قيقحت لجأل يأ :ش ( ريسيتلل اقيقحت ) :م
 زاوجل قلطم لام نع ال باصنلا نع ةاكزلا ءادأ ىلع رداق وهو هيلع ردقي اب بطاخي امنإ ناسنأإإلا

 ىلع نوردقي الو زوافملا يف نونكسي مهنإف « يشاوملا بابرأ اميس ال كلذ ريغ هل نوكي ال نأ
 نمآءزج بجاولا ناك اذإ و « قاوسألا نع مهحوزنو دالبلا نع مهدعبل ةضفلاو بهذلا ليصحت
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 ملو كلاملا هنيعب ريقف قحتسملاو « هكالهب طقسب ةيانجل اب يناجلا دبعلا عفدك هلحم كالهب طق ف

 ‹تيوفتلا مادعنال نمضي ال ليقو نمضي ليق ىعاسلا بلط دعبو « بلطلا هنم ققحتي

 . لمعلا تاوفب ءازجلا تاوفل باصنلا كالهب طقسيف باصنلا

 وهو هلحم نودب روصتي الف ءزحملا جارخإ هب رومأملا نأل :ش ( هلحم كالهب طقسيف ) :م

 «هلحم تاوفب قحلا طوقسل ليثمت اذه :ش ( هكالهب طقسي هتيانجب يناجلا دبعلا عفدك ) :م باصنلا

 تاوفل دبعلا توم ةيانجلا يلو قح طقسي دبعلا تامف هايإ هالوم عفد لبقف ةيانج دبع ىنج اذإ امك

 . هلحم

 قح لطب ارحب راص ولو« ةعفشلا هيف يذلا صقشلاو « ىنجاذإ نويدملادبعلا كلذكو

 هيلإ فيضأ يذلا لحملا تاوفل نكلو ءادألا نع هب رومأم ا زجعلاال « اندنع ةءاربلا تبثتو عيفشلا

 دعب هعنم هنألو - هنع هللا يضر- يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( ريقف قحتسملاو ) :م

 (عفدلل) :م كلاملا هنيعي يذلا ريقفلا وه هنكل فراصملا نم هنأل ريقف ةاكزلل قحتسملا ينعي بلطلا

 نم يأ :ش ( بلطلا هنم ققحتي ملو ) :م كلاما نييعتب نيعتي اغنإو  ريقف لك قحتسملا سيل ينعي :ش

 اذإ ام فالخب نمضي الف « ًايدعت نوكي الف قحتسملا بلط دعب كالهلا نكي ملو هنيعي يذلا ريقفلا

 طقسی الف هتمذ یف ًانید راصف هنامض یف لخد هنّأل هکلهتسا

 دقو هدنع ةنامأ هنأل - هللا همحر- يخركلا نسحلا وبأ خيشلا وه هب لئاقلاو « ةاكزلا نمضي

 اهعنمف ةعيدولا ةعيدولا بحاص بلط اذإ امك «نمضيف ةبلاطملا هكلي نم بلط دعب تكله

 . ءادألا ناكمإ عم عدوملا

 يفو « يجاجزلا لهس وبآو سابدلا رهاط وبأ نامضلا مدعب لئاقلا :ش ( نمضي ال ليقو ) :م

 . حصألا وهو نمضي ال : نولوقي انخياشم «طوسبملا»

 نمضيال : اولاق رهنلا ءارو ام خياشمو« عئادبلا »يف و « حيحصلا وه : «ديزملاو ديفملا ىفو

 يف ًاريخم ناك كلاملا نأل :ش ( تيوفتلا مادعنال ) :م هلوق وه نامضلا مدع هجو . حصألا وهو

 . ضرفلا ليصحتل عفدلا رخؤي نأ هلف اهتميق وأ نيعلا ءاطعإ

 هدارم سیلو ‹ اهنمضي مل تتام ىتح ةاكزلا تبجو امدعب ةمئاس سبح اذإ 'طوسبملا يفو

 اهسبح هنأ هدارم اغنإ ٠ ًانماض ريصي هبو كالهتسا كلذ نإف ءا لاو فلعلا اهعني نأ سبحلا اذهب

 . ًانماض ريصي الف اهريغ نم وأ ةمئاسلا نم ءادألا نيب ريخم هنأل رخآ لحم نم يدؤيل
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 ةاكزلا مدق نإو ‹ لكلاب هل ارابتعا هردقب طقسيب ضعبلا كاله يفو « يدعتلا هجو كالهتسالا ىفو

 دعب رفك اذإ امك زوجيف بوجولا ببس دعب ىدأ هنأل ؛ زاج باصنلل كلام وهو لوحلا ىلع

 -هللا همحر- كلام فالخ هيفو حرجلا

 راصف - هنع هللا يضر- يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( يدعتلا هجو كالهتسالا يفو ) :م
 فالخب دعتم كالهتسالا يف هنأل حيحص ريغ كالهتسالا ىلع كالهلا هسايق نأ دارأ كالهتسالاك
 . :ش ( هردقب طقسي ضعبلا ) :م ردقلا كاله يفو يأ :ش ( كاله يفو ) :م كالهلا

 ينعي :ش ( لكلاب هل رابعا ) :م كلاهلا ردقب ةاكزلا نم طقسي باصنلا ضعب كاله يفو يأ
 كلذكف بجاولا لك طقسي نأك باصنلا لك كله اذإ هنأ دارأ « لكلا كالهب ءزجلا كلاهلا رابتعا

 باصتلا لازآ ولو . لكلاب ضعبللارابتعا بجاولا ضعب طقسي باصنلا ضعب كله اذإ
 راص اهوحنو علخلاو دمعلا مد نع حلصلا لدبو راهمألاك لاب سيل ضوعب وأ ةبهلاك ضوعريغب

 ءاضق ريغب اذكو نامضلا لاز ءاضقب ةبهلا يف عجر ولو ءًألوأ هدي يف ضوعلا يقب ًانماض ًاكلهتسم
 هدرتساو ءاضق ريغب وأ ءاضقب بيعلاب هدر مث ةمدخللًادبع يلوحلا لالاب ىرتشا ولو « حصألا ىلع
 . نامضلا لوزي ال

 نالوح لبق ةاكزلا كلاملا مدق نأب :ش ( زاج باصنلل كلام وهو لوحلا ىلع ةاكزلا مدق نإو ) :م

 ببس :ش ( زوجيف بوجولا ببس دعب ىدأ هنأل) :م هيدقت زاج باصنلا ردقل كلام هنآ لاحلاو لوحلا
 قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو « لجؤملا نيدلاك لجؤي قح هنألو باصنلا وه بوجولا
 نباو مكاحلاو دهاجمو يبعشلاو يروشلاو يرهزلاو يعخنلاو يرصبلا نسحلا لوق وهو روث وبأو

 ديق :ش ( حرجلا دعب رفك اذإ امك ) :م - هللا مهمحر- يح نب نسحلاو ريبج نب ديعسو ىليل يبأ

 . حرجلا وهو ببسلا دوجول توم ا

 هدنع نإف « كلامل فالخ لوحلا نالوح لبق ةاكزلا ميدقت يفو يأ :ش ( كلام فالخ هيفو ) :م

 نب دمحم نع يكحو- هللا مهمحر- دعس نب ثيللاو رذنملا نباو دوادو ةعيبر لاق هبو زوجي ال
 زوجي مهضعب نعف ةنسلا ىلع هب ليجعتلا وهو رخآ لوق ةيكلاملا دنعو « يرصبلا نسحلاو نيريس
 . مايأ ةرشعب بيبح نبا نعو « نيمويب ليجعتلا

 طاقسإ ءادألا نأل ؛ ًاموي رشع ةسمخب : ليقو رهشب - هللا همحر- مساقلا نبا نعو
 ء انباحصأل حارشلا لدتسا اذهبو هتقو لبق رهظلا ءادأك دوجولا لبق طاقسإلا روصتي الو بجاولا
 ةاكز لماعلا نم فلستسا :ةاهك يبنلا نأ يرودقلا نيسحلا وبأ خيشلا ىور ام انل : يزارتألا لاقف

 . نیماع

 « نيتنس ةاكز سابعلا نم فلستسا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام انلو : يكاكلا لاقو

 لأس -هنع هللا يضر- سابعلا نأ -هنع هللا يضر- يلع نع دواد وبأو يذمرتلا ىورام وهو
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 لاقو . كلذ يف هل نذأف « ريخلا ىلإ ةعراسم لوحلا لوحي نأ لبق هتاكز ليجعت نع ةي يبنلا

 . نيماعلا ةقدص سابعلا نم فلستسا هنأ ةي هللا لوسر نع يور امانلو : يقانغسلا

 امآو . كلذ ريغ ايش ركذي ملو يرودقلا ىلع ثيداحألا لاحأ هنإف يزارتألا امأ : تلق

 . كلذك سيل امهظفلو دواد يبأو يذمرتلا ىلإ هبسنو ثيدحلا ركذ هنإف يكاكلا

 : لاق روصنم نب ديعس انآ : لاق نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح : لاق هنإف يذمرتلا ظفل امأ

 ن يلع نع يدع نب ديبع نع ةنيبع نب مكحلا نع رانيد نب جاجحلا نع ايركز نب ليعامسإ انثدح
 يف هل صحخرف لحت نأ لبق هتقدص ليجعت نع يب هللا لوسر لأس - امهنع هللا يضر- سابعلا

 . كلذ

 هللا يضر-رمعل لاق ةي يبنلا نع - هنع هللا يضر- يلع نع رخآ دانسإب اضيأ ىورو

 .( ماعلل لوألا ماع سابعلا ةاكز انذخأ دق انإ ١ -هنع

 . يذمرتلا ظفلكف دواد يبأ ظفل امأو

 دبع نع هدانسإب « طسوألاو ريبكلا »يف يناربطلاو رازبلا هجرخأف يقانغسلا هركذ يذلا امأو

 هدانسإ يفو « نيتنس ةقدص سابعلا نم لجعت ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا

 : يقانغسلا لاقو « نابح نبا هاوقو «ينطقرادلاو يئاسنلاو يراخبلا هفعض ناوكذ نب دمحم

 لجعملا يف نأوهو قرف لوحلا رخآ يف ءادألا نيبو ًالجعم ءادألا نيب نكلو ليجعتلا زوجي اندنع

 لجع اذإ هن هنايب طرتشي ال لوحلا رخآ ىف ءادألا ىفو لوحلا رخآ ىف باصنلا صقني ال نأ طرتشي

 فرص ناك اذإ هنأ ىتح هيلع ةاكز الف نوثالثو ةعست هدنعو لوحلا اهيلع لاحف نيعبرأ نم ةاش

 . الفن تعقو ءارقفلل

 ناك اذإ امأو ءاهنمض مامإلا اهعاب نإو اهذخأ ىعاسلا وأ مامإلا دي يف ةمئاق تناك نإو

 صقتنا ول : « حاضيإلا» يفو « هئادأب باصنلا صقتنا نإو ةاكزلا نع عقتف لوحلا رخآ يف هكردأ

 يعاسلا هعاب نإ اذكو ًامئاق ناك نإ ىعاسلا نم اهذخأي نأ لالا بحاصلف لوحلا رخآ ىف باصنلا

 قدصتي مل مث ءارقفلل هعاب ول هيفو « تادايزلا» يف اذكو الفن عقي ريقفلا ىلإ هادأ نإو ًامئاق ناک نإ

 نع زاج دترا وأ تام وأ لوحلا لبق رسيأف ريقف ىلإ مامإلا هعفد ولو ‹ نمللا هيلع درو هنمشب

 .ةاكزلا

 نإو ًايقاب ناك نإ يعاسلا نم ىدأ ام عجرتسي : - امهنع هللا يضر- دمحأو يعفاشلا لاقو

 ناك نإو اًيقاب ناك نإ ريقفلا نم عجرتسا ريقفلا ىلإ يعاسلا هعفد ولو هتميقب هبلاطل ًاكلاه ناك

 موي هتميق هتمزل هجو يفو « دمحأ لوق وهو نيهجولا رهظأ يف عفدلا موي هتميق يعاسلا مزل اًكلاه

 ةاكزلا نع زجي مل لوحلا مامت لبق دترا وأ ريقفلا تامف ريقف ىلإ هسفنب ةاكزلا لجع ولو « فلتلا
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 دحاو باصن هكلم يف ناك اذإ بصنل زوجيو « ببسلا دوجول ةنس نم رثكأل ليجعتلا زوجيو
 هللاو هل عبات هيلع دئازلاو ةيببسلا يف لصألا وه لوألا باصنلا نأل -هللا همحر- رفزل ائالخ

 .ملعأ

 . عجرتسي لوحلا لبق ةاكزلا ةهج نم ريقفلا ىنغتسا ولو هيلإ عفد ام عجرتسيو

 هدنع ناك ول : «تادايزلا» يفو « «ةيلحلا» يف اذك عجرتسي ال ةاكزلا ةهج نم ىنغتسا نإو

 عيمجلا نأل نيقابلا نع ليجعتلا زاج كلهف نينس اهنم سنج ةاكز لعجف ضورعو ريناندو مهارد
 ‹ رخآلا نع عقي ال ةفلتخملا مئاوسلا يف امأو « رخآلاب امهدحأ باصن لمكي اذهلو « دحاو سنج

 باحصأ نم ةريره يبأ نب يلع لوق وهو ةعارزلا دعب رشعلا ليجعت زاج فسوي يبأ نعو
 . تبني ىتح زوجي ال - هللا همحر- دمحم دنعو يعفاشلا

 يفو « هجو يف - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةنس نم رثكأل ليجعتلا زوجيو ) :م

 باصنلا وهو :ش ( ببسلا دوجول ) :م حصأ لوألا هجولاو : زيجولا بحاص لاقو . زوجي ال هجو

 :ش ( زوجيو ) :م . ناتياور هنع نيتنسلا يفو نيتنس نم رثكأ زوجي ال : - هللا همحر- دمحأ لاقو

 زوجي ةريثك بصن نع لجع اذإ ينعي باصن عمج وهو نيتمضب :ش (بصنل ) :م ليجعتلا يأ
 يعفاشلا لاق هلوقبو :ش ( - هللا همحر- رفزل ًافالخ دحاو باصن هكلم يف ناك اذإ ) :م اندنع

 . هللاامهمحر-دمحأو

 ناك اذإ ىتح هكلم يف دوجوملا باصنلا نع الإ ليجعتلا زوجيال : - هللا همحر- رفز لاقو

 ليجعتلا زوجي اندنع لبإلا نم نورشع هكلم يفو لوحلا مت مث هايش عبرأ لجعف لبإلا نم سمح هل

 يف سيل ام ةاكز لجع هنأل سمخل ا ةاكز نع الإ زوجي ال - هللا همحر- رفز دنعو « لكلا نع

 . زوجي الف هکلم

 لوألا باصنلا يأ :ش ( هل عبات هيلع دئازلاو ةيببسلا يف لصألا وه لوألا باصنلا نأل ) :م

 ناضمر ماص اذإ رفاسملاك زئاج بوجولا ررقت دعب ءادألا نأل « عوبتملا مكحك عباتلا مكح نوكيف

 . بوجولا ببس دوجول زئاج تقولا لوأ يف ىلص اذإ لجرلاو
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 لاما ةاکز باب
 ( لاملا ةاكز مكح باب) : م

 نايب يف عرش « ةيشاملا ةاكز ىلع مالكلا نم غرف الو « لاملا ةاكز مكح يف باب اذه يأ :ش

 باتك عاونأ نم عون هنأل لاملا ةاكز باب لاق اغإو تماصلا ىلع هلضفل قطانلا مدقو لاملاةاكز

 راقعو ةراجتلا ضورعو نيدقنلاك ةراجتلا لام لامل اب دارأو « باوبألا عمجي باتكلاو« ةاكزلا»

 نع يور دقو « اهريغو مئاوسلا لمشي لالا مسا ناك نإو ةراجتلا لاومأ نم اهريغو ةراجتلا
 وأ ةطنح وأ ةضف وأ بهذ وأ ريناند وأ مهارد نم ناسنإلا هكلتييام لك لاما نأ - هللا همحر- دمحم

 لهأ لام ثيللا نعو «باصنلا لاملا يروثلا نعو . كلذ ريغ وأ حالس وأ بايث وأ ناويح وأ زبخ

 . يزرطم هركذاذك معنلا ةيدابلا

 يه ةعستلاك هلثم يف ددع برض يف عمتجيام ةلباقملاو ربجلا لهأ حالطصا يف لاملاو

 نومسي ةحاسملا باحصأو « ًالوهجم ناك اذإ ءايشأ ةثالثلا نومسي مهو ةثالثلا يف ةثالثلا ةبورضم

 يفو « ًارودجم ةعستلاو ًاردج ةثالثلا نومسي باسحلا رئاسو ًاعبرم ةعستلاو اًعلض ةثالثلا

 ءاضيبلاو رفصملاو هومملا يمسو ةضفلاو بهذلا نم هريغو بورضملا نيعلا لاملا : «برغملا»
 «لاماذ راص اذإ ىنعمب لومتو لايو لومي هلام : لاقو يواولا فوجألا ىف هركذو « هلثم تماصلاو

 . هسفنل الام هذختا اذإ ءيشلا لومت لاقیو

 نالفل : لاقو لجر رق ول ىتح ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي « هب لومتيامع ةرابع لاملا : تلق

 مهرد نم لقأ يف قدصي ال : « ةيادهلا » بحاص لاقو . ريثكلاو ليلقلا يف هلوق لبقي لام يلع

 . لاومأ ىلع عمجيو ةداع لاملا مسا هيلع قلطيال روسكلا نم لاملا نم هنود ام نأل
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 ةضفلا ىف لصن

 نوعبرأ ةيقوألاو ‹ ةقدص قاوآ سمخ نود اميف سيل يب هلوقل ةقدص مهرد يتئام نود اميف سيل

 ىلإ بتك ل هنأل ؛ مهارد ةسمخ اهيفف لوحلا اهيلع لاحو مهرد يتئام تناك اذإف « اًمهرد

 نم الاقشم نيرشع لك نمو « مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم ذخ نأ -هنع هللا يضر-ذاعم

 لاقثم فصن بهذ

 ( ةضفلا يف لصف) :م

 بهذلا نم رثكأ اهنأل اهلصف مدقو ةاكزلا باب يف ةضفلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 نود اهنم اهعضو مامإلا ئدتبي ىتلا ةيزجلاو ةقرسلا باصنو رهملا نأ ىرت الأ « ًاعفن رشكأو جورأو
 . هريغو بورضملا لوانتت ةضفلاو ٠ بهذلا

 اميف سيل : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م ةاكز يأ :ش ( ةقدص مهرد يتئام نود اميف سيل ) :م

 يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا « ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( ةقدص قاوأ سمخ نود

 دوذ ةسمخ نود اميف الو « ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل ١ : لاق يب ىبنلا نع يردخلا ديعس

 . ةيقوأ عمج يقاوألاو « « ةقدص قاوأ سمخ نود اميف الو ٠ ةقدص

 ديدشتب يقاوأ اهعمجو «ءايلا ديدشتو ةزمهلا مضب ةيقوألا :ش ( امهرد نوعبرأ ةيقوألاو ) :م

 ريغ ركنأو ءاياكرو ةيكرك « اياقو ىلع عمجيو ةيقو : لاقي هنأ ينايحللا ىكحو « اهفيفختو ءايلا

 ‹« ررضلا نم اهبحاص يقت اهنأل ةياقولا نم ةلوعفأ ةيقوألا نزوو «واولا حتفب ةيقو لاقي نأ دحاو
 يفو . ةيحضألاو يحاضألاك لعافأ ديدشتلاب عمجلا نزوو « لعفلا قوألا نم ةليعف يه : ليقو

 ةاونلاو ءاًمهرد نيعبرأ ةي هنمز يف ةيقوألا تناك : ةيكلاملل « ةريخذلا » يفو « لعافأ فيفختلا

 «ماهرد :لاقيو «روهشملا لوألاو « اهرسكو ءاهلا حتفب مهرد فصن صقلاو « مهارد ةسمخ

 ةيقوألاو « باتكلا»يف هلوق جرخملا نيدلا لامج لاقو « «هحرش» يف دهازلا ورمع وبأ نهاكح

 ناك نإف «فنصللا مالك نم نوكي نأ لمتحيو « ثيدحلا مات نم نوكي نأ لمتحي ًامهرد نوعبرأ

 ةسينأ يبأ نب ديز نع نانس نب ديزي نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ ام هدهاشف ثيدحلا مامت نم

 غلبت ىتح ةضفلا نم ءيش يف ةاكز ال» لوقي : ةي هللا لوسر تعمس : لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع

 . ىهتنا « ًامهرد نوعبرأ ةيقوألاو « قاوأ سمخ

 سيل نانس نب ديزي : ىيحي لاق« فيعض ثيدحلاو ديعب لسرملا نم هنوك لامتحا :تلق
 . ءيشب

 هيلع هنأل؛ مهارد ةسمخ اهيفف لوح ا اهيلع لاحو مهرد يتئام ) :م ةضفلا يأ :ش ( تناك اذإف ) :م

 نمو« مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم ذخ نأ - هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم ىلإ بتك مالسلاو ةالصلا

 يضر- لبج نب ذاعم ىلإ بتك يب يبنلا نأل يأ :ش ( لاقثم فصن بهذ نم الاقثم نيرشع لك
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 مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نمو اًرانيد نيعبرأ لك نم ذخأي نأ نميلا ىلإ ههجو نيح- هنع هللا
 زوجي الف« اهقرسيو رابخألا بلقي هنإف هدانسإ ىف بيبش نب هللا دبعب لولعم وهو « ثيدحلا

 . كيدحلا اذهب لالدتسالا يف يقانغسلا ىفتكاو « هب جاجتحالا

 اتئام كل تناك اذإ :٠ لاق لي يبنلا نع -هنع هللا يضر- يلع ثيدح نم دواد وبأ ىورو

 نب رمع نمز يف ةفلتخم تناك مهاردلا نأ ملعا « "«مهارد ةسمخ اهيفف لوحلا اهيلع لاحو مهرد

 فنص ««ىرغصلا ىواتفلا » ىف ركذ ام ىلع فانصأ ةثالث ىلع تناكو - هنع هللا ىضر- باطخل ا

 لك « ليقاشم ةتس ةرشع لك اهنم فنصو < ًاطاريق نورشع مهرد لك ليقاثم ةرشع ةرشع لك اهنم
 مهرد لك « ليقاثم ةسمخ ةرشع لك اهنم فنصو « لاقثم سامخأ ةثالث وهو ًاطاريق رشع انثا مهرد

 ناكو « ًاطاريق نورشع وهو ًادحاو ًاعون لاق ا ناكو « طيرارق ةرشع وهو لاقشم فصن

 «مهيلع كلذ قشيو مهاردلا ربكأب جارخلا ءافيتسا يف سانلا بلاطي - هنع هللا يضر-رمع

 مهيأر عمتجاف ا هللا لوسر باحصأ- هنع هللا ىضر- رمع رواشف« فيفختلا «هنم اوسمتلاف

 رشع ةعبرأ نزوب مهردلا راصف رمع ذخأف ةثالث عون لك نم- هنع هللا يضر - رمع ذخأي نأ ىلع

 جارخلاو ةاكزلاك هب ماكحألا تقلعتو- هنع هللا يضر- رمع ناويد يف هيلع رمألا رقتساف ًاطاريق

 هللا يضر- رمع دهع ىلع ًارودم راصف « ةاونلا هبش مهردلا ناك : « ينانيغرملا » يفو

 نادمح نبا ةلودلا رصان دازو < هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال رانيدلا ىلعو هيلع اوبتكف «-هنع

 . هلآل ةنس تناكف ةا

 . اهريناندو ةدلب لك مهارد ربتعي «نويعلا»و «لزاونلا عمج »و « ىبتجملا » يفو

 ةسمخ ةيفراطغلا يهو ةيراخب يتئام لك ىف بجوي ناك هنأ : يليقعلا نع « ةصالخلا » يفو

 ال يبنلا نامز يف نأ ىرت الأ « هلهأ ةداع نامز لك يف ربتعملا ذإ يسخرسلا مامإلا ذخأ هبو اهنم

 . ةعبس نزواننامز يفو « ةتس نزو - هنع هللا يضر- رمع نامز يفو « ةسمحخ نزو

 يبنلا مودق تقو مهاردلاب ًاددع نولماعتي ةنيدملا لهأ ناك : - هللا همحر- يوونلا لاقو

 نأ :« هقفلا عماوج»و «ةينملا ةينق» يف ركذو . ةكم لهأ نزو رايعملا لعجو نزولا ىلإ مهدشرأف ةا
 ىلع لايكملا »: ب هلوق هيلع لدي ةنيدملا لهأ ليك ليكلا ىفو ةكم لهأ نزو ةاكزلا ىف ربتعملا

 طرش ريغ ىلع وهو يئاسنلاو دواد وبأ هاور . « ةكم لهأ نزو ىلع نزولاو ةنيدملا لهأ لايكم
 . ملسمو يراخبلا

 )۱( /۲)ینطقرادلا هاور ۰۹٥ 4٦) .

 . هجیرخت مدقت :حیحص (۲)
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 امهرد نيعبرأ لك يف مث مهرد اهيف نوكيف « اًمهرد نيعبرأ غلبت ىتح ةدايزلا يف ءيش الو: لاق

 لوق وهو هباسحب هتاكزف نيتئاملا ىلع داز ام :الاقو-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « مهرد

 -هللا همحر- ىعفاشلا

 . ًامهرد نوعبرأ ةيقوألاو مالسإلا ماقو « اهوشقنو لكشلا اوريغ

 ةتس مهردلا نزو مالسإلا يف ماكحألا نم رقتسا : « ةيناطلسلا ماكحألا » يف يدرواملا لاقو

 . ليقاثم ةعبس مهارد ةرشع لك قفاوو

 نإف « ةاكزلا مهرد نم ربكأ يهو ةبح نوتسو ةعبرأ يرصملا مهردلا : يجورسلا لاقو
 باهش خيشلا هركذ طقف نيتبحو ًامهرد نينامثو ةئام رصم مهارد نم باصنلا ناك دئازلا تطقس

 .«هتريخذ » يف نيدلا

 ًايقلخ هيف رشعلا نوكي دقو ريثكلا نع ولختو ةرشع ليلق نع ولخت ال مهاردلا نأ ملعاو

 مل مهارد اهبرضف مغلطلا ةصلاخلا ةضفلا ذخأ نم نإف« فوشكم رهاظ اذهو ةضفلا نم ءيدرلاك

 ةئام لك يف لعج اذهلو «رايعلاب طق صقني مل اذإ شاقنلاو بارضلا ةرجأ مرغي ًارفص اهيلإ فضي
 . غايصلا ةرجأب كلذ موقيل رفصلا نم نيمهرد نزو ةيناطلس مهرد

 يف بجاوب ءيش الو يأ : ې( مهرد اهيف نوکيف امهرد نيعبرأ غلبت ىتح ةدايزلا يف ءيشالو ) :م

 . دحاو مهرد اهيف نوكيف ًامهرد نيعبرأ ةدايزلا غلبت ىتح نيتئاملا ىلع ةدايزلا

 ىلع ديزت يتلا امهرد نيعبرأ لك يف بجي مث يأ :ش ( مهرد امهرد نيعبرأ لك يف مث ) :م
 نسحلا لاق هبو :ش ( ةفينح يبأ دنع ) :م روكذملااذه يأ :ش (اذهو ) :مًامهرد نينئاملا

 يرهزلاو رانيد نب ورمعو « ةياور يف سوواطو ءاطعو لوحكمو - هللا همحر-يرصملا

 -يرعشألا ىسوم يبأو باطخلا نب رمع بهذم وهو بيسملا نب ديعسو يبعشلاو يعازوألاو
 . يرصبلا نسحلا امهنع هاور - امهنع هللا يضر

 :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ امهو ةفينح يبأ ابحاص يأ :ش ( هابحاص لاقو ) :م

 بتكو امهباسحب : خسنلا ضعب يفو « دازام باسحب يأ :ش ( هباسحب هتاكزف نيتئاملا ىلع دازام)

 نم ءزج بسحب ةدايزلا بجت ًامهرد ةدايزلا تناك اذإ ىتح نيتئاملا باسحب يأ هبسحب مهضعب
 يلع لوق وهو « دوادو يعخنلاو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق امهلوقبو مهرد نم ءزج نيعبرأ
 . امهنع هللا يضر- رمع نباو

 ةرشع اهيفف ةئامعبرأ غلبت ىتح ءيش بجي ال نيتئاملا ىلع مهاردلا تداز اذإ : سوواط لاقو

 ةفينح يبأ يبحاص لوق يأ :ش ( يعفاشلا لوق وهو ) :م ًامهرد رشع ةسمخ ةئامتس يفو « مهارد
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 تبجو ةاكزلا نألو « هباسحبف نيتئاملا ىلع داز امو -هنع هالا يضر- يلع ثيدح يف يب هلوقل

 نع أزرحت مئاوسلا يف باصنلا دعب ىنغلا ققحتل ءادتبالا يف باصنلا طارتشاو لامل ةمعنل اًركش

 نم ذخأت ال -هنع هللا ىضر- ذاعم ثيدح ىف ب هلوق -هللا همحر- ةفينح ىبألو صيقشتلا

 ًاعيش روسكلا

 . انركذ امك يعفاشلا لوق

 ىلع داز امو : يلع ثيدح يف ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 ىف لمكألا هعبتو « كلذ باسح هيلعف داز امف ىلع ثيدح : يزارتألا لاقو :ش ( هباسحبف نيتئاملا

 . ردقلااذه

 يبأ نع رخآ صخشو مزاح نب ريرج ينربخأ بهو نبا نع دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه : تلق

 كل تناك نإ» : ب يبنلا نع- مهنع هللا يضر- يلع نع ثراحلاو ةرمض نب مصاع نع قاحسإ

 باسحبف دازامف » : هرخآ يفو «ثيدحلا .٠ . . مهارد ةسمخ اهيفف لوحلا اهيلع لاحو مهرد اتئام

 هوار : دواد وبا لاق هی يبنلا ىلإ هعفر مأ كلذ باسحبف لوقي يلعأ يردأ الو : لاق « «كلذ

 . هوعفري ملو يلع نع مصاع نع قاحسإ يبأ نع امهريغو نايفسو ةبعش
 طارتشاو ) :م ةاكزلا هيف بجيف ةمعن لكلاو :ش ( لاملا ةمعنل ًاركش تبجو ةاكزلا نألو ) :م

 دعب اذكف ءادتبالا يف طرتشي باصنلا : لاق نم باوج اذه :ش ( ىنغلا ققحتل ءادتبالا يف باصنلا

 هب فلكم لا ريصيل ىنغلا ققحتل ءادتبالا يف باصنلا طارتشاف : هلوقب باجأف « لوألا باصنلا

 ناك ول : لاق نم باوج اذه :ش ( صيقشتلا نع ًازرحت مئاوسلا يف باصنلا دعبو ) :م ءانغإلل ًالهأ

 دعبو» : هلوقب باجأف ءادتبالا يف هطرش امك ءاهتنالا يف مئاوسلا يف هطرش ال كلذك هطارتشا

 نأل صيقشتلا نع زرحتلا لجأل مئاوسلا يف لوألا باصنلا دعب باصنلا طارتشاو يأ« باصنلا

 . كلاملا ىلع ةكرشلا ررض هيف

 يف ) :م هيب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 هحرش يف يزارلا ركب وبأ هاور : يزارتألا لاق :ش ( « ايش روسكلا نم ذخأت ال » : ذاعم ثيدح

 نيح هرمأ يب هللا لوسر نأ - هنع هللا ىضر- لبج نب ذاعم ىلإ ًآدنسم « يواحطلا رصتخمل»

 . كلذك يكاكلاو هحرش يف لمكألا هلاق اذكو « ًائيش روسكلا نم ذخأي ال نأ نميلا ىلإ ههجو

 حارجلا نب لاهنملا نع قاحسإ نبا قيرط نم «هننس» يف ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه : تلق

 هللا لوسر نأ- مهنع هللا يضر- لبج نب ذاعم نع سيق نب ةدابع نع حيجن يبأ نب بيبح نع
 . فيعض وهو «ثيدحلا . . . ًاعيش روسكلا نم ذخأيال نأ نميلا ىلإ ههجو نيح هرمأ ةا

 . هجیرخت مدقت :حیحص (۱)

 )۲( ينطقرادلا هاور )۲/ ٩۹۳ ,٩4٤( .
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 يفو ‹ عوفدم جرحلا نألو « ةقدص نيعبرألا نود اميف سيلو: مزح نب ورمع ثيدح يف هلوقو

 نوكت نأ وهو ؛ ليقاشم ةعبس نزو مهاردلا يف ربتعملاو ‹ فوقولا رذعتل كلذ روسكلا باجيإ

 ليقاثم ةعبس نزو اهنم ةرشعلا

 مل سيق نب ةدابعو ثيدحجلا كورتم فوطعلا وبأ وه حارجلا نب لاهنملا : ينطقرادلا لاق

 . ذاعم نم عمسي

 . باذك : « هماکحأ » يف قحلا دبع لاقو « بذكي ناک : نابح نبا لاقو

 . هثيدح بتکی ال هیهاو ثیدحلا كورتم : لاقف هنع يبأ تلأس : متاح يبأ نبا لاقو

 ىلإ مزح نب ورمع عم بتك ةي هللا لوسر نأ: «هدنسم يف ىمرادلا دمحم وبأ لاقو

 امف مهارد ةسمخ قرولا نم قاوأ سمح لك يف نأ لالك دبع نب ميعنو لالك دبع نب ليبحرش

 . مهرد ًامهرد نيعبرأ لک يفف داز

 . ماللا فيفختو فاكلا مضب لالكو

 هامسف ًاروسك هنم ذوخألا نوكي يذلا ءىشلا نم ذخأت ال : ثيدحلا ىنعم : لمكأل | لاقو

 هيف « نم » : ليقو : يكاكلا لاقو يكاكلا هخيش نع هذخأ : تلق « هيف بجي ام رابتعاب ًاروسك

 . لمأت عون هيفو ةدئاز

 ا يبنلا لوقو يأ :ش ( ةقدص نيعبرألا نود اميف سيل : مزح نب ورمع ثيدح يف هلوقو ) :م

 داز اميف بجي الف ًاعرش :ش ( عوفدم جرحا نألو ) :م مئاوسلا ةقدص باب يف رم دق ثيدحلا اذهو

 ( فوقولا رذعتل ) :م جرحلا يأ :ش ( كلذ روسكلا باجيإ يفو ) :م نيعبرألا ىلإ ءيش نيتئاملا ىلع
 مهرد اتئام هل ناك نم نأ ىرت الأ« روسكلا ىلع يأ دوجوم هيلع ظفل خسنلا ضعب يفو هيلع :ش

 مهرد نم اءزج نيعبرأ نم ءازجأ ةعبسو مهارد ةسمخ ىلوألا ةنسلا يف هيلع بجي مهارد ةعبس و

 مهرد نم اءزج نيعبرأ نم دحاو نم ءزجو مهارد ةسمخ بجت ةيناثلا ةنسلا يفو « امهلوق ىلع

 ال اذه و« مهرد نم اءزج نيعبرأ نم !ءزج نيثالثو ةثالث نم اءزج نیعبرآ نم رخآ ءزجو حيحص

 نم هذخأ دقو يزارتألا هركذ اذك <« ًالصأ هل ةربخ ال يذلا يماعلاب فيكف ءاهقفلا نم ريثك همهفي
 ( ليقاثم ةعبس نزو ) :م ةاكزلا يف جرخت يتلا :ش ( مهاردلا يف ربتعملاو ) :م . «رسيلا يبأ طوسبم»
 ( ليقاثم ةعبس نزو) :م مهاردلا نم يأ :ش ( اهنم ةرشعلا نوكت نأ وهو ) :م : هلوقب هرسف دقو :ش
 نم ناك ءيش يأ نزولا يف رادقم لصألا يف لاقشملا : ريثألا نبا لاق « لاقثم عمج ليقاشملاو :ش
 : يرهوجلا لاقو « كلذك سيلو ةصاح رانيدلا ىلع فرعلا يف هنوقلطي سانلاو « ريثك وأ ليلق

 . بهذلا ليقاثم دحاو لاقثملاو

 قناود ةتس دخاولا رانيدلاو دحاولا رانيدلاوهو لاقثموه بهذلا نم اطاريق نورشع : تلق

 : ًاضيأ هيفو « برغم ا» يف هلاق « ناطاريق وهو اهحتفو نونلا رسكب قنادلاو « قناد عمج قناودلاو
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 ‹ هيلع رمألا رقتساو « -هنع هللا يضر- رمع ناويد يف ريدقتلا ىرج كلذب

 . جاجحلا قنادلا ثدحأ نم لوأ نأ

 طاريقلاو «هيلع ةمألا تعمتجاف ةيمأ ونب كلذ تلعف مهرد سدس قنادلا : ديبع وبأ لاقو

 يف يدنواجسلا ديشرلادبع نب دمحم رهاط وبأ نيدلا جارس لاقو . يرهوجلا هلاق قناد فصن

 تاجوسط عبرأ قنادلاو قناود ةتس رانيدلا نأ ملعا : لاقف تاكرتلا ةمسق يف هل فينصت

 تس سلفلاو اًسلف رشع ينثا لدرخلاو لدارخ ةتس ةريعشلاو ناتريعش ةبحلاو ناتبح جوسطلاو

 رانيدلا اهيف ركذو « ةرذ رشع انثا ةريمطقلاو تاريمطق ىنامث ةريقنلاو تاريقن تس ةليتفلاو تاليتف

 .ةسمخو اجوسط مهدنع رانيدلاو تاريعش سمخ طاريقلاو اًطاريق نوزشع زاجحلا لهأ باسحب

 نوعستو ةتس دنقرمس لهأ دنعو زاجحلا لهأ دنع ةريعش ةئام رانيدلا :« عفانملا» يفو

 مهرد نمث سدس ةبحلاو « ناتبح جوسطلاو « ناتجوسط وهو تاريعش سمخ طاريقلاو «ةريعش
 يكملا مهردلا نزوف « لاقثملا راشعأ ةعبس مهردلاو مهرد نم آءزج نيعبرأو ةينامث نم ءزج وهو

 . ةاكزلا مهرد وهو ةبح رشع رشعو ةبح راشعأ ةتس وهو ةبح نوسمخو عبس

 نب كلملادبع نمز ىلإ ةمولعم نكت مل مهاردلا نأ مهضعب معزو : ضايع يضاقلا لاق
 ةتس مهردلا نزوو « ليقاثم ةعبس مهارد ةرشع لك لعجو ءاملعلا يأرب اهعمج هنآو ناورم

 ةاكزلا بجت وهو « ةلوهجم ةيقوألاو « ةلوهجم مهاردلا نوكت نأ زوجي الو حصي ال اذهو «قناود

 . ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث امك ةحكنألاو تاعايبلا اهب عقتو اهنم دادعأ يف

 نم تاعومجم تناك اغإو هداقتعا بجي يذلا باوصلا وه اذه : -هللا همحر- يوونلا لاق

 اوعمجف ةيبرغمو ةينيو ةشوقنم الو ةبورضم ريغ ةضف عطقو رابكو اًراغصو مورلاو سراف برض
 عمجأو « مالسإلا يف الو ةيلهاجلا يف لاقثم ا ريغتي ملو مهنزو ىلع اهوبرضف اهربكأو اهرغصأ

 نب كلملا دبع اهبرض نم لوأ نإ : ليقو «هيلعاذهانموي ىلإ مهدعب نمف لوألا رضعلا لهأ

 ةنس يحاونلا يف اهبرضب رمأ مث بيسملا نب ديعس هاكح « نيعبسو عبرأ ةنس يف قارعلاب ناورم

 نيعبس ةنس ريبزلا نب هللا دبع هيخأ رمأب ريبزلا نب بعصم اهبرض نم لوأ : ليقو « نيعبسو تس
 هيلع مدآ ريناندلاو مهاردلا برض نم لوأ : ليقو « جاجحلااهريغ مث ةرساكألا برض ىلع

 . لصفلا اذه يف اًضيأ هيف مالكلا رم دقو اهب الإ مهجئاوح عفدنت ال يدالوأ لاقو . مالسلا

 ناويد يف ) :م هرخآ ىلإ . . ربتعملاو هلوق وهو روكذملاب يأ:ش ( ريدقتلا ىرج كلذب ) :م

 يهو « نيملسملا رومأب قلعتي ام اهيف بتكي يتلا ةديرجلا يه ناويدلا :ش (-هنع هللا يضر-رمع

 لوأ -هنع هللا يضر- رمع نأ یوریو « اهعمج اذإ بتكلا نود نم ةعومجم سيطارقلا نم عطق
 يذلا ىلع يأ :ش ( هيلع رمألا رقتساو ) :م ةاضقلاو ةالولل دئارحجلا بتر يأ نيواودلا نود نم

 . هنع هللا يضر- رمع هردق
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 يف وهف شغلا اهيلع بلاغلا ناك اذإو ‹« ةضفلا مكح يف وهف ةضفلا قرولا ىلع بلاغلا ناك اذإو
 الإ عبطنت ال اهنأل شغ ليلق نع ولخت ال مهاردلا نأل . اًباصن هتميق غلبت نأ ربتعي ضورعلا مكح

 «ةقيقحلل ارابتعا فصنلا ىلع ديزي نأ وهو « ةلصاف ةبلغلا انلعجف ريثكلا نع ولختو « هب
 يف امك ةراجتلا ةين نم دب ال شغلا بلاغ يف نأ الإ ىلاعت هللا ءاش نإ فرصلا يف هركذنسو

 اباصن غلبت ةضف اهنم صلخت ناك اذإ الإ « ضورعلا رئاس

 بورضملا وهو < ءارلا رسكو واولا حتفب قرولا :ش ( ةضفلا قرولا ىلع بلاغلا ناك اذإ ) :م
 قرولا: ليقو «ةففخملا فاقلا حتفو ءارلا رسكب ةقرولااذكو « ءارلا نكست دقو « ةضفلا نم

 لاق ‹ ةضفلاو بهذلا يه ةقرلا نأ ةيعفاشلا نم « نايبلا» بحاص لقنو « ةصاخ مهاردلا

 . شحاف طلغ وهو : -هللا همحر-يوونلا

 كوكصملا قرولاو « اهريخل لاقي الو ةكوكصملا مهاردلا ةقرلا : يفارقلل « ةريخذلا » يفو

 صتخت ةقرلاو « هريغو بورضملا لوانتت ةضفلا : « عفانملا » يفو ‹ كوكصلملا امه ليقو « هريغو
 عبطنت ال ةضفلا نأل . هب ربتعي ال ًاليلق ناك اذإ شغلا نأل :ش ( ةضفلا مكح يف وهف ) :م بورضل اب

 ربتعي بلغأ ناك امهيأف ةبلغلاب امهنيب لصافلاف « ريثكلا نود ارفع ليلقلا لعجف « شغلا ليلقب الإ

 . هب

 نيعلا حتفب ضرع عمج :ش ( ضورعلا مكح يف وهف شغلا اهيلع بلاغلا ناك اذإو ) :م
 بجت ينعي :ش ( اًباصن هتميق غلبت نآ ربتعي ) :م عاتملا وه : ليقو « دقنب سيل ام وهو ءارلا نوكسو
 يأ :ش ( عبطنت ال ):م ةضفلا نأل يأ :ش ( اهنأل شغ ليلق نع ولخت ال مهاردلا نأل) :م ةاكزلا اهيف

 :م ريسيلا شغلاب يأ :ش ( هب الإ ) :م ةغايصلاو لمعلا يف اهسافت لجأل نيلت الو برضلا عواطت ال

 نأ ) :م ريثكلا يأ :ش ( وهو ) :م ريثكلاو ليلقلا نيب :ش ( ةلصاف ةبلغلا انلعجف « ريثكلا نع ولختو )

 الإ ناققحتي ال امهنأل ريشكلاو ليلقلا نيب رمألا ةقيقحل يأ :ش ( ةقيقحلل اًرابتعا فصنلا ىلع ديزي

 يآ :ش ( هركذنسو ):م ريثك لباقي ام لیلقلاو « ليلق هلباقي ام ريثكلا نأل « فصنلا ىلع ةدايزلاب
 دب ال شغلا بلاغ يف نأ الإ ىلاعت هللا ءاش نإ فرصلا يف ) :م روكذملا اذه وأ ثحبلا اذه ركذنسو

 . ةاكزلا بوجول :ش (ضورعلا رئاس يف امك ةراجتلا ةين نم

 «- ةراجتلا ةين نم دبال- هلوق نم ءانثتسالا :ش ( اًباصن غلبت ةضف امهنم صلخي ناك اذإ الإ ) :م

 مهاردلا نم ةضفلا صولخ نأ رهاظلاو : يزارتألا لاق « ةراجتلا ةين اهيف طرتشي ال ةضفلا نأل

 . ىهتنا « باصنلا ردقب ةضف مهاردلا يف نوكت نأ ربتعملا لب طرشب سيل

 . رانلاب الإ صولخ الو صولخل اب الإ باصنلا ردق اهيف ةضفلا نوك ةفرعم ىلإ ليبس ال : تلق
 ديري « -ضورعلا مكح يف يهف شغلا اهيلع بلاغلا ناك اذإو -هلوق : “ عيبانيلا » بحاص لاقو

 مكحاهمكح نوكي ال اهنم صلخي ءيش ناك نإو « رانلاب صلخت ال ةضفلا تناك اذإ هب
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 ملعأ هللاو ةراجتلا ةين الو ةميقلا ةضفلا نيع ىف ربتعي ال هنأل

 يكزيو ةراجت لام وأ ةضف وأ بهذ نم هدنع ام ىلإ همضيو ةضفلا نم اهيف ام عمجي لب ‹«ضورعلا
 . « يرودقلا حرش » يف رصن وبأ هركذ اًطايتحا اهيف بج ءاوس شغلاو ةضفلا تناك نإو « لكلا

 «عئادبلا»و « طيحملا  يفو « فصنو نامهرداهيف بجت : ليقو ٠ بجت ال: ليقو

 بجتف اًبهذ وأ ةضف امهنوك ىلع ةدئاز ةفص ةضفلاو بهذلا يف ربتعيال : شغلاو : «ةفحتلا»و

 جرسلاو ماجللاو ةقطنملاو نيكسلاو فيسلا ةيلحو غوصملاو ربتلاو يلحلاو ةرقنلاو ةبورضملا يف
 ةروسألاو ميتاوخلاو ةباذإلاب تصلخ اذإ اهيف بكاوكلاو فحصملا يف ةبكرملا ريماسملاو يناوألاو

 اهفصنو نيتئاملا نود اهنزو ناك ولو « ةاكزلا اهيف بجت اباصن تخلب اذإف « كلذ نيب عمجيو اهريغو
 نزولا يف تصقنو ددعلا يف ناتئاملا تناك اذإ : « عيبانيلا » يفو ٠ بجت ال نيتئاملا يواست اهشخبو
 . صقنلا لق نإو بجت ال

 « كشلل ةاكزلا بجت ال ةمات تناكو نازيم يف ةبح ناتئالا تصقن ول : « عئادبلا» يفو

 لاق « بجت ال نورخآو يدرواملاو يجيندنبلاو يلماحملا عطق هبو امهحصأ ناهجو ةيعفاشللو
 ال هنعو < بجت مهارد ثالث ناتئاملا تصقن ول كلام دنعو غلابو نيمرحلا مامإ عفسو : ينالديصلا
 . دمحأ لاق هبو ةاكزلا بجت نيقناد وأ اًقناد تصقن ول هنعو « ناتبحلا ةبحلا عنمت

 ةراجتلا ةين اًضيأ ربتعت الو يأ :ش ( ةراجتلا ةين الو ةميقلا ةضفلا نيع يف ربتعي ال هنأل ) :م
 نأ يغبني ناكو « ةميقلا ركذ ىلإ ةجاح ال هنأل رظن هيف : يزارتآلا لاقو ٠ ضورعلا فالخب

 الف ‹ زوجي الف ةفشاكلا اهتفص نم اذهو ةميقلا ركذ نم عنام ال هنأل « رظن هرظن يف : تلق
 . مهفاف هيف رظنلل لاجم الف اهركذ يف روظحم
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 بم ذلا یف لصق

 ال لاقثم فصن اهيفف ًالاقثم نيرشع تناك اذإف « ةقدص بهذلا نم الاقثم نيرشع نود اميف سيل

 ‹ فورعملا وهو مهارد ةرشع نزو اهنم ةعبس لك نوكي ام لاقثملاو ء انيور

 ( بهذلا يف لصف ) :م

 لصف لوأ يف رم دق ةضفلا نع هريخأت هجوو « بهذلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش
 . ةضفلا

 : هللا همحر- يرصبلا نسحلا لاقو :ش ( ةقدص بهذلا نم الاقثم نيرشع نود اميف سيل ) :م

 يتئام هتميق تغلب اذإ بهذلا نأ ةفئاط تبهذو « ذاش وهو « ةقدص ارانيد نيعبرأ نم لقأ يف سيل

 بويأ وبأو يرهزلاو سوواطو ءاطع لوق وهو « ًالاقثم نيرشع نكت مل نإو « ةاكزلا هيفف مهرد
 . مه. يتئام اهتميق غلبت ىتح نيرشعلا يف ةاكز ال اذكو « برح نب ناميلسو ينايتخسلا

 :ش ( انيور امل لاقثم فصن اهيفف ) :م لوحل ا اهيلع لاحو :ش ( ًالاقثم نیرشع تناك اذإف ) :م

 ريمضلا :ش ( اهنم ةعبس لك نوكي ام لاقنملاو ) :م ذاعم ثيدح وهو ةضفلا لصف يف انيور امل ينعن
 تطرتشا ليقاثم ةعبس نإف ليقاثملا ليوأت ىلع لاقثملا وأ نوكي ام هلوق ىلإ عجار « اهنم هلوق يف

 يكاكلا هنم ذخأو : يقانغسلا لاق « ليقاشم ةعبس ىنعم يف نوكي ام وأ لاقثملا ناكف فيرعتلا يف

 نزو لاقثملاو - هلوق نع ةيربخلا ىلع نزو عافترا :ش ( مهارد ةرشع نزو ) :م ارصتخم اذه لاقف

 مهاردلا يف ربتعملاو ةضفلا لصف يف فرع هنإف رود اذه نإ: مهلك حارشلا لاقو - مهارد ةرشع

 ىلع امهنم لك فقوتل « لطاب رودلاو ليقاثم ةعبس نزو اهنم ةرشعلا نوكت نأ وهو « ةعبس نزو
 .رخالا

 اهفانصأ نم ربتعملا: لاق اغإو ةضفلا لصف يف لاقثم اب مهردلا فرع ام هنأ : لمكألا باجأو

 لك نوكيام لاقثملاو :انه اه لاق مث « مهنيب اميف اًقورعم كلذ ناكف ليقاثم ةعبس نزو نوكي ام

 فورعملا وه انه اه لاقل اب دارملا :ش ( فورعملا وهو ):م لاق مث . مهارد ةرشع نزو اهنم ةعبس
 : يزارتألا لاقو . همالك ىهتنا « كلذ يف رود الو « مهاردلا نزو هب فرع يذلا سانلا نيب اميف

 رمألا ناه ناكل فورعملا وه لاقل او: لاق ولف «عينشتلا نع رذعب سيل -فورعملا وهو- هلوقو

 نوكي ام عضوملا اذه يف « هحرش » يف مهضعب ركذو : لاق مث « رانيدلاو مهردلل نايبلا نكلو اًنوه

 . ىهتنا « خسرف فلأ اديعب قيقحتلا نع

 ةهبشلا كلت عفد هنأ الإ رود هيف معن: لاق هنإف « يقانغسلا ىلع عينشتلا اذهب هضرغ : تلق

 ةبسن يف تعقو اذإ ةلاهج لا نكلو « امهسفنأ يف نيفورعم اناك اذإ نيئيشلا نإف « فورعمل ا وهو هلوقب
 . كاذب اذه ةبسن وأ اذهب كاذ ةبسن فرعي نأ زوجي رخآلا ىلإ امهنم لك
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 نورشع لاقثم لك ذإ انلق اميف كلذو رشع عبر بجاولا نأل ناطاريق ليقاثم ةعبرأ لك يف مث

 بجت امهدنعو -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ةقدص ليقاشم ةعبرأ نود اميف سيلو « اًطاريق

 يأب رخآلا ىلإ امهنم لك ةبسن فرعت ال كنكلو امهنيعب ًارمعو اديز تفرع اذإ كن هنايب
 هفرعامع تلفغ مث نامز یضم مث « ورمع نبا هنأب هنع لوئسملا كبيجيف ديز نم لوقتف قيرط
 دحاو لك ةبسن ةفرعم كل لصحتف ديز وبأ : كل لوقيف ررمع نم لوقتف هلأستف نمضلا قيرطف
 كلذ ناك نكلو لوألا فيرعتلاب ظقيتملل ءانغتسالا عقو نإو « حيرصتلاب رخآلا ىلإ امهنم
 . دحأ هدعبتسي الو حيرصتلاب ال مضلا ةقيرطب فيرعتلا

 نكي مل نكل كانه ركذ اب عقو ءانغتسالا عقو ناك نإو « لاقثملا فيرعت ركذ انه اه كلذكو

 باجأ يكاكلا كلذكو « ىهتنا «- فورعملا وهو - هلوقب هرذع راهظإ عم حيرصتلا قيرطب كلذ

 . خسرف فلأ نم رثكأ يزارتألا هلاق ام نيبو هنيب قيقحتلا نع دعبلا اهب فرعي ةيافك هيفو اذهب

 ةعبرأ لك يف ًالاقثم نيرشع دعب بجاولا مث يأ :ش ( ناطاريق ليقاثم ةعبرأ لك يف مث ) :م

 . لاقثم رشع وهو اهرشع عبر ناطاريقلا ناكف اًطريق نونامث ليقاثم ةعبرألا نأل « ناطاريق ليقاثم

 طارق هلصأو « قناد فصن طاريقلا : « حاحصلا » يفو « مهارد ةرشع مهنامز ناك لاقثم ا نأل

 « ءاي فيعضتلا يفرح دحأ نم تلدبأف ءارلا فيعضتب طيرارق ىلع هعمج هيلع لدي ءارلا ديدشتب

 . نونلا ديدشتب راند هلص رانید كلذكو

 طاريقلاو « مهردلا سدس قتنادلا نأل « حيحص ريغ قناد فصن طاريقلا : يرهوجلا لوقو

 «( حاحصلا » يف امك ناطاريق قنادلا : « برغم ا  يفو « ثلثو ناطاريق قناد لكو « عبس فصن

 دهع ىلع كلذك وهام مهاردلا نم ناك دقو « اًطاريق رشع ينثا تناك مهردلا نآ يعدي نأ الإ

 مايأ يف كلذك ناكو اًطاريق رشع ةعبرأ مهردلا راص مث « كلملا دبع وأ -هنع هللا يضر- رمع

 . ةريعش سامخأ ثالثو ةريعشو قناد فصن ناطاريقلا :“ يشاوحلا » يفو ‹ يزرطملاو يرهوجلا

 يأ :ش ( انلق اميف كلذو) :مرشعلا عبر ةاكزلا يف بجاولا يأ :ش (رشعلا عبر بجاولا نأل ) :م

 عبر ليقاثم ةعبرأ لك نم ناطاريقلاو « نيطاريق ليقاثم ةعبرأ لك يف نأ وهو انلق اميف رشعلا عبر
 ةينامث نينامثلا رشعو اًط ريق نينامث ليقاثم ةعبرأ نوكتف :ش ( اًطاريق نورشع لاقثم لك ذإ ) :م رشعلا

 . ليقاثم ةعبرأ رشع عبر ناطاريقلا نوكيف نانثا ةينامثلا عبرو

 دنع يأ :ش ( كلذ باسحب بجت امهدنعو ةفينح يبأ دنع ةقدص ليقاثم ةعبرأ نود اميف سيلو ) :م

 يف لاقو .داز ام باسحب ليقاثم ةعبرأ نود اميف بجت -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ

 هذه يأ :ش ( روسكلا ةلاسم يهو ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ةياور يهو « عماجلا»
 ةفينح يبأ دنع هيف اهبوجو مدعو « امهدنع ليقاثم ةعبرأ نود اميف ةاكزلا بوجو يهو ةلأسللا
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 ربت يفو : لاق .اًمهرد نيعبرأك اذه يف ليقاثم ةعبرأ نوكيف« عرشلا يف مهارد ةرشع راند لکو

 يلح يف ةاكزلا بجت ال -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو « ةاكزلا امهيناوأو امهيلحو ةضفلاو بهذلا

 ‹ ةلذبلا بايث هباشف حابم يف لذتبم هنأل « لاجرلل ةضفلا متاخو ءاسنلا
 س
 امهدنعو « -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع اهيف ةاكز ال روسكلا نأ ينعي رسكلا ةلأسم -هللا همحر-
 دحاو نيعضوملا يف فالخلاو « نيبناجلا نم ةضفلا لصف يف مالكلا رم دقو « كلذ باسحب بجت

 ريرقتلا اذهب دارأ هنأل ‹ رظن هيف : يزارتألا لاق :ش ( عرشلا يف مهارد ةرشع رانيد لكو ) :م
 رانيد نزو ال ليقاشم ةعبس نزو مهارد ةرشع نأ اذه لبق ررق دقو « ءاوس لاقثملاو رانيدلا نأ
 . ىهتنا « مهارد ةرشع لثم رانيدلا نوكيف «دحاو

 الأ « مهارد ةرشعب رانيد لك كلذ دعب ررقتو « رمألا ءادتبا يف ناك اذه لبق هلاق يذلا : تلق

 ال ةقرسلا يفو « مهرد فالآ ةرشعب قرولا نمو « رانيد فلأب بهذلا نم تررق دق ةيدلا نأ ىرت

 روكذملا فالخلا يف يأ : ش ( اذه يف ليقاثم ةعبرأ نوكيف ) :م مهارد ةرشع وأ رانيد نم لق يف عطق
 ةدايز دنع نيتئاملا ةلأسم يف :ش ( اًمهرد نيعبرأك ) :م -هللا امهمحر- هيبحاص نيبو ةفينح يب نيب

 : باصنلا سمخ امهنم دحاو لك يف ةدايزلا نأل < ءامهيلع اًمهرد نيعبرألا

 قوف نم ةانثملا ءاتلا رسكب ربتلا :ش ( ةضفلاو بهذلا ربت يف ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
 ءاحلا مضب :ش (امهیلحو ) :م ةضفلاو بهذلا نم بورضم ريغ ناك امل « ةدحولا ءابلا نوكسو

 « ةضف وأ بهذ نم ةأرملا هب ىلحت ام وهو ماللا نوكسو ءاحلا حتفب يلح عمج يآ « ماللا رسكو

 نم ةلومعملا يناوألا يأ :ش ( امهيناوأو ) :م ةضفلاو بهذلا نم ةنيزلا ةيلحلاو « رهوج وأ ليقو
 بهذلا ربت يفو - اًمدقم هلوق وه هربخو ءادتبالاب عوفرم :ش ( ةاكزلا ):م ةضفلاو بهذلا
 . ةضفلاو

 كلام لاق هبو :ش ( لاجرلل ةضفلا متاخو ءاسنلا يلح يف ةاكزلا بجت ال : يعفاشلا لاقو ) :م
 اذه : لاقو ‹ رصمب فقوتو قارعلا يف اذه لوقي يعفاشلا ناك دقو « قاحسإ ةياور يفو دمحأو

 زرحتلل ذختا نإو هيف ةاكز الف راعيو سبلي ىلح نم ناك ام : ثيللا لاقو « هيف هللا ريختسأ ام
 . ةاكزلا هيفف ةاكزلا نع

 هللا دبعو يرصبلا نسحلا لاقو . ريغ ال اًدحاو اًماع يكزي :- هنع هللا يضر- سن لاقو
 هرکذ ةرم هاکز اذإ رباجو رمع نبا نع كلذ ىوريو « هتيراع هتاكز : ةرم دمحأو ةداتقو ةبتع نبا
 ‹ هلامعتسا حابي يذلا يلحلا وهو :ش ( حابم يف لذتبم) :م يلحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م يئاسنلا
 ( ةلذبلا بايث ) :م هبايث هلامعتسا حابي يلحلا يآ :ش ( هباشف ) :م هيف ةاکز الف كلذك ناك ام لکو

 . ةنهملا بايث يهو :ش

VY 



 ربتعملا وه ليلدلاو « ةقلخ ةراحتلل دادعإلا وهو دوجوم ءامنلا ليلدو « مان لام ببسلا نأ الو

 بايثلا فالخب

 ضاقك يمان هلصأ يأ :ش ( مان لام ) :م ةاكزلا بوجو ببس يأ :ش ( بسلا نأ انلو ) :م

 نأ وهو ردقم لاؤس نع باوج هنأك :ش ( دوجوم ءامنلا ليلدو ) :م هلالعأ لعاف يضاق هلصأو

 ةراجتلل دادعإلا وهو ) :م - دوجوم ءامنلا ليلدو- هلوقب باجأف ؟ هيف ءامنلا نيأ نمف : لاقي

 ( ربتعملا وه ليلدلاو ) :م لامعتسالل هدادعإب فصولا اذهب لطبت الف ةقلخلا ثيح نم يأ :ش (ةقلخ

 :م ءامنلا سفن ال ربتعملا وه ةقلخلا ثيح نم ةراجتلل دعم هنأ ىلع لدي يذلا ليلدلا يأ :ش

 فرعلا نم ال اهيف دادعإ ال هنأل -ةلذبلا بايث هباشف- هلوق نع باوج اذه :ش ( بايثلا فالخب)

 نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع بهذم انلوقو « عرشلا نم الو

 نب هللا دبعو ريبج نباو بيبح نباو يرعشألا ىسوم يبأو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو سابعلا

 ديز نب رباجو كاحضلاو دهاجمو نيريس نباو بويأو نارهم نب نوميمو سوواطو ءاطعو دادش

 ةمربش نباو يعازوألاو ينادمهلا رذو يرهزلاو يروثلاو زيزعلا دبع نب رمعو دوسألاو ةمقلعو

 يلحلا يف نأ ةنسلا تصن : يرهزلا لاق« نسحلا هبحتساو ينج نب نسحلاو يح نب نسحلاو

 . « ىرغصلا ماكحألا » يف قحلا دبع هركذ « سيق تنب ةمطافو ةملس مأو ةشئاع لوق وهو ةاكزلا

 . ؟ ثيداحألا يف انباحصأ دنس ام : تلق نإف

 ِ بيعش نب ورمع نع ملعملا نيضح نع ثراحلا نب دلاخ نع يئاسنلاو دواد وبأ ىور : تلق

 نم ناتظيلغ ناتكسم اهتنبا دي يفو اهل ةنبا اهعمو هيب يبنلا تتأ ةأرما نأ هدج نع هيبأ نع

 نم نيراوس امهب هللا كروسي نأ كرسيأ :١ لاق « ال : تلاق ؟ اذه ةاكز نيطعتأ :٠ اهل لاقف بهذ

 ةكسم ةينثت ناتكسملاو هلوسرلو هللامه : تلاقو ةي ىبنلا ىلإ امهتقلأو امهتعلخف ٠ رانلا

 ۰ . "راوسلا تاحتفلاب

 عيبرلا نب ورمعانثدح «يزارلا سيردإ نب دمحم انثدح : « هنس ١ يف اًضيأ دواد وبأ یورو

 نع هربخأ ءاطع نبا رمع نب دمحم نأ رفعج يبأ نب هللا دبع نع بويأ نب ىيحي انثدح قراط نبا

 لوسر يلع لخد : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلع انلخد : لاق داهلا نب دادش نب هللا دبع

 كل نيزتأ نهتعنص : تلقف « « ؟ةشئاع اي اذه ام» : لاقف قرو نم تاختف يدي یف یآرف ای هللا

 .«؟ نهتاكز نیدؤتأ »: لاق « هللا لوسر اي نهب

 . یھتنا °" «رانلا نم كبسح نه » : لاق « ال : تلق

 يذلا عتاخلا يهو ةمجعملا ءاخل ابو قوف نم ةانثملا ءاتلا نوكسو ءافلاب ةختف عمج : تاختفلاو

 . [ ]۲۳۲٠ يئاسنلاو « ]٠١١٦۳[ دواد ىبأ ننس « ىنابلألا هلاق : نسح (۱)

 . ]۱٥٦١[ دواد یبا نتس ٤ ينابلألا هححص : حيحص (۲)
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 . اهل صفال

 رهش نع ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع مصاع نب يلع انثدح دح : «هدنسم» يف دمحأ یورو
 ةروسأ انيلعو هيي هللا لوسر ىلع يتلاخو انآ تلخد : تلاق ديزي تنب ءامسأ نع بشوح نبا

 ةروسأ هللا امكروسي نأ نافاخت امأ لاقف ءال : انلقف « «؟ اهتاكز نايطعتأ » : انل لاقف بهألا نم

 . تاک ز ایدآ ران نم

 نب بیع اتدح يلڌ هلا رپ يپآ نع محازم نب رصن نع هننس ي يارا ا ورو

 . لاق عابرأ ةثالثو , اقم هنم ذحخأف ةضيرفلا هنم ذخ هللا لوسر اي : بلقف بهذ نم ًالاقثم
 دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نب دامح نع ثيللا يبأ نب ىيحي نع اًضيأ ينطقرادلا ىورو

 داف : لاق « ًالاقثم نورشع بهذ نم اًيلح يتآرمال نإ : ا يبنلل تلق : لاق دوعسم نب هللا

 . " «لاقنم فصن هتاکز

 يلح يل نإ : تلاقف يبنلا تتأ ة ةأرما نأ هللا دبع نع ةمقلع نع ةصيبق نع اًضيأ ىورو
 : لاق «؟ ؟هيف يلحلا ةاكز لعجأ نأ ينع ءىزجتف ديلا فيفخ يجوز نإو خأ ينب ينب يل نٳو
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 : لاق ايب يبنلا نأ سيق تنب ةمطاف نع يبعشلا نع نع ةزمح يبأ نع اًضيأ ينطقرادلا ىورو
 . از يلحلل نإ

 لوسراي : تلقف بهذ نم احاضوأ سبلأ تنك : تلاق ةملس مأ ثيدح نم دواد وبأ یورو

 حضو عمج حاضوألاو « ىهتنا « زنكب سيلف يكزف هتاكز يدؤت نأ غلب ام لاقف ء؟ وه زنكأ هللا

 . يلحلا وهو

 ورمع نع ةعيهل نبا نع ةبيتق نع روكذملا بيعش نب ورمع ثيدح يذمرتلا ىور : تلق نإف
 . ىهتنا « ءيش بابلا اذه يف حصي الو « فيعض ةعيهل نبأ : لاق مث « ثيدحلا . . بيعش نبأ

 يف ناطقلا نبا لاقو « حيحص دواد وبأ هاور يذلا قيرطلاو بابلا اذه نم انيلع ام : تلق

 . (٤(11/0)دمحأ هاورو ء(1۷ /۳) عمجملا- يمثيهلا هلاق :نسح هدانسإ

 , (۱۰۷, ۱۰7۹ /۲) ینطقرادلا هاور ()

 . (۱۰۸/۲) ينطقرادلا هاور (۳)

 . قباسلا ردصملا سفن ()

 . ثيدحلا فيعض وهو نوميماذه ةزمح وبأ : ىنطقرادلا لاق ٠١۷١) /۲) ينطقرادلا هاور ()
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 هب جتحا هيقف مامإ ثراحلا نب دلاخو « هيف لاقم ال هدانسإ : يرذنملا لاقو « حيحص هدانسإ : هباتك

 ‹ ءيش بابلا اذه يف حصي الو يذمرتلا لوقو « ملعملا نيسحب اجتحا كلذكو « ملسمو يراخبلا

 ال -هللا همحر- دواد يبأ ثيدحخ نإف « وه امهركذ نيذللا نيقيرطلا دصق هلعل : يرذنملا هيف لاق

 یکحو نیدلا نیز انخیش لاق دقف مهضعب هیف ملکت ناک نإو بیعش نب ورمعو « هيف لاقم
 نب يلعو هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأ تيأر : لاق هنع يذمرتلا هاكح اميف هفقوت يراخبلا

 دحأ هكرت ام هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب نوجتحي انباحصأ ةماعو ديبع ابأو ينيدملا

 !؟رهدعب سانلا نمف نيملسملا نم

 وه ينطقرادلا لاق «رمع نب دمحم -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح يف : تلق نإف

 هنأ نظف هدج ىلإ هبسن هنكل ءاطع نب رمع نب دمحم وه ٠: ةفرعملا» ىف ىقهيبلا لاق : تلق

 امك هيلع يفخ : ناطقلا نبا لاقو « قحلا دبع هليهجت يف ينطقرادلا مبتو كلذك سيلو لوهجم

 رفعج يبأ نب هللا ديبعو ملسم هل جرخأ بويأ نب ىيحيو < تاقثلا نم وهو ينطقرادلا ىلع يفخ

 مكاحلا هجرخأو ملسم طرش ىلع ثيدحلاو « دادش نب هللا دبع كلذكو « نيحيحصلا لاجر نم

 . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو « ءاطع نب رمع نب دمحم نع هکردتسم يف

 مثيخ نبا هللا دبعو بذكلاب نوراه نب ديزي هاور مصاع نب ليعامسإ ثيدح يف : تلق نإف

 . هثیدحب جتحي ال : يدع نبا لاق بشوح نب رهشو « ةيوقلاب تسيل هثيداحأ : نيعم نبا لاق

 نب ییحی لاقو هنع یورو « دمحأ هقثو يطساولا نانس نب بيهص نب مصاع نب يلع : تلق

 نب هللا دبع وهو مثيخ نب هللا دبعو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هل یورو « قودص ایرکز

 يلجعلا هقثوو « ةجح ةقث وه :نيعم نب ىيحي لاق « يكملا ءارقلا نم ءىراقلا مثيخ نب نامثع

 ‹ يصمحلا يماشلا يرعشألا بشوح نب رهشو « ةعبرألاو ملسم هل ىور « يئاسنلاو متاح وبأو

 هل یورو « هقثوو هثیدح نسحأام : دمحأ نعو « تبث هنعو « ىيحي هقثو يقشمدلا لاقيو

 . ةعبرألا هل یورو هريغب اًنورقم ملسم

 نبا لاقو « اًباذک ناک: ةمثيخ وبأ لاق محازم نب رصن سيق تنب ةمطاف ثيدح يف : تلق نإف

 لاق يزوجلا نبا لاقو « كورتم : ينطقرادلا لاق يناودنهلا ركب وبأو ٠ ءىشب سيل هثيدح : نيعم

 ميعن وبأ هجرخأ : تلق « ءيشب سيل : ينيدملا نباو نيعم نبا لاقو « باذك وه : ردنغ

 بيعش نع ريثك نب دابع نع ايركز نب نابيش نع نيشلا فرح يف «ناهبصأ خيرات» يف يناهبصألا
 لسرم وه : ينطقرادلا لاق« دوعسم نب هللا دبع ثيدح : تلق نإف . ءاوس هب باحبحلا نبا

 خياشم دحأ ةبقع نع ةصيبق نعرخآلا هثيدحو « هب لمعيف نسحي نكيلف : تلق «فوقوم
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 .ًاريثك ىطخي هنأ ناطقلا نبا هلاقام ىلإ تفتليال و ‹ حيحصلا يف هنم رثكأو « يراخبلا

 . تباث هب درفت : ىقهيبلا لاق « نالجع نب تباث هيف ةملس مأ ثيدح : تلق نإف

 نب دمحم نع« هكردتسم ١ يف مكاحلا هجرخأو هل جرخأ يراخبلا نإف ‹ رضي ال : تلق

 نبا لاق رجاهم نب دمحمو « هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص : لاقو هب تباث نع رجاهم

 نإف « حيبق مهواذهو: « قيقحتلا» ىف يزوحلا نبا لاقو ٠ تاقثلا نع ثيدحلا عضي : نابح

 هل جرخأو يماش ةقث نالجع نب تباث نع يوري يذلا نإف « اذه سيل باذكلا رجاهم نب دمحم

 . هنع رخأتم هنإف باذكلا رجاهم نب دمحم امأو « «هحيحص) يف ملسم

 بويأ نبةيفاع نع هدنسب « قيقحتلا » ىف يزوجلا نبا هاور ام اهنمف « موصخلا ثيداحأ امأو

 يلح لا يف سيل : لاق ايب يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع دعس نب ثيللا نع
 لصأ ال « ةاكز يلحلا يف سيل يب هللا لوسر نع رباج نع ىوري يذلاو : يقهيبلا لاق «ةاكز
 نم هب بيعي امیف ًالخاد هبنذب رقم ناك اًعوفرم هب جتحا نمف « لوهجم بويأ نب ةيفاع هيفو «هل

 ‹ يعفاشلا هبقعت عم يقهيبلا نم بيرغ اذه : -هللا همحر- ىجورسلا لاقو نیباذکلاب جتحی

 . هنع هللا يضر- رباج ىلع فوقوم هنأ عم فيعض وه : يزوجلا نبا لاقو

 يلحي ناك هنآ -هنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع -هنع هللا يضر- كلام هاور ام اهنمو
 . ةاكزلا نهيلح نم جرخي ال مث بهذلا هيراوجو هءاسن

 يضر- كلام نب سنأ تلأس : لاق ناميلس نب يلع نع كيرش نع ينطقرادلا هاور ام اهنمو
 . ةاكز هيف سيل : لاق يلحلا نع -هنع هللا
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 ضورعلا يف لصف
 ؛ بهذلا وأ قرولا نم اًباصن اهتميق تغلب اذإ تناك ام ةنئاك ةراجتلا ضورع ىف ةبجاو ةاكزلا

 ( ضورعلا يف لصف ) :م

 ضرع عمج نيعلا مضب ضورعلا . ضورعلا يف ةاكزلا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 برغملا » يف اذك « ايندلا ماطح نيتحتفب ضرعلاو « دقنب سيل ام وه : ليقو « يميقلا عاتملا وهو

دلاو مهاردلا ىوس ضرع وهف ءيش لكو عات ا ءارلا نوكسب ضرعلا هيفو « حاحصلا »و
  رينان

 لاقو اراقع | ر اوي نوكیالو ٠ نزو الو ليك اهلخديال يتلا ةمتمألا ایبع وبآ لاق

 هنمو بناجلا مضلاب ا تاناويحلاو ريئاتدلاو مهاردلا ريغ يه يتلا لاومألا مكح ناي

 هدوجو دنع مذيو لجرلا دمحي ام رسكلاب ضرعلاو « نييعت الب هنم بناجب يأ هلام ضرعب ىصوأ

 . امهيلع ءانب نوكيف نيدقنلاب موقت اهنأل وأ « اهيف فالتخالل لصفلا اذه رخأ اغنإو « همدعو

 بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق :ش ( ةراجتلا ضورع يف ةبجاو ةاكزلا ) :م

 نب مساقلاو بيسملا نبا ةعبسلا ء ءاهقفلاو سابع ¿ نباو ‹ رمع نبا نع هانیورو ‹« ضورعلا يف ف ةاكزلا

 هللا دبع نب هللا ديبعو ديز نبا ةجراخو ثراحلا نب نمحرلا دبع ركب وبأو ريبزلا نب  ةورعو دمحم

 يروثلاو يعازوألاو يعخنلا مي ميهاربإو يرصبلا نسحلاو سوواطو راسي نب ناميلسو ةبقع نب

 . مهريغو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو

 ذئنيحف ريناند وأ مهارد ريصتو ضنت ملام ةراجتلا ضورع ىف ةاكز ال : كلامو ةعيبر لاقو

 ال : ةيرهاظلا تلاقو « لاوحأ اهيلع ىضم نإو : « طوسبملا » يف لاقو « دحاو ماع ةاكز همزلت

 . كلذك - -امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو « ةراجتلل ضورعلا يف و ةاکز

 «لاحلا ىلع بصن ةنئاكو « ةمات تناكو « ةيردصم - ام- ةملك : :ش ( تناک ام ةنئاک ) :م

 وأ مئاوسلاك ةاكزلا هيف بجت ام سدج نم ناک ءيش يأ نم امهنوک نئاک لاح ةبجاو ةاكزلا ريدقتلاو

 ةميق يأ :ش (اهتميق تغلب اذإ ) م < رمحلاو لاغبلاو بايثلاك ةاكزلا هيف بجت ال ام سنج نم

 نم ) :م ءايشألا عيمج يف دوجوم كلذو « اهتميقب ءانغلا اهيف ربتعملا نأل :ش (اًباصن ) :م ضورعلا

 . بورضملا :ش ( بهذلا وأ ) :م ةبورضملا ةضفلا يأ ءارلا رسكب :ش ( قرولا

 ةبورضملا مهاردلاب ةراجتلاب ضورعلا موقت يف ربتعي : ١ ينانيغرملا »و « ةريخذلا » يفو

 ال ةبورضم مهرد يتئام يواست الو «ناتئام اهنزو ةضف ةرقنب ةراجتلل دبع یرتشا نم نأ یتح

 الو برضلا اهيف ربتعي ال ةضفلاو بهذلا نيع نأل هلام سأر ىف تبجو نإو « ةاكزلا هيف بجت

 تسيل اهنم دوصقملاو «اهسفن يفاهل باصن ال هنأل اهتميق ذخأ اهباصن لعج اغنإ هل يوقتلا

 ةاكزلا مث ‹ ةميقلا يهو اهدوصقم نم اهباصن لعجف اهيناعمب لومتلا وه دوصقملا اغإو ءاهنايعأ
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 (مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم يدؤيف اهموقي » : اهيف هِيَ هلوقل

 هللا يضر- يعفاشلا لاقو . ةاكزلا تطقس لوحلا دعب تكله اذإ ىتح اهنيع يف ضورعلا يف بجت
 . اهتميق يف :-هنع

 . ةيشاملا نايعألا هلصأ « هب بوجولا قلعت باصنلا هيف ربتعا لام لك : تلق نإف

 امولعم ارادقم تغلب دق نيعلا نأ ملعيل وقتلا ربتعي اغنإو « اهنايعأ نم اندنع اهباصن : تلق

 . اًمولعم اددعو اًمولعم اًتزو غلبيل ددعلاو نزولا نيعتي امك

 ي5 يبنلا لوقل يأ :ش ( مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم يدؤيف اهموقب : اهبف ة5 هلوقل ) :م
 يضر-ةباحصلا نم هاور نم فرعي ال بيرغ ثيدح اذهو « هرخآ ىلإ اهموقي ةراجتلا ضورع يف
 وبأ هاور ام ةعوفرملا نمف ةفوقومو ةعوفرم ثيداحأ بابلا اذه يفو « مهنم هاور نمو « -مهنع هللا
 نب نامیلس انثدح ناسح نب ییحی ینثدح نایفس نب دواد نب دمحم انئدح « (هننسا يف دواد

 هيٻأ نع ناميلس نب بیبخ ينثدح بدنج نب ةرمس نب دعس نب رفعج انثدح « دواد وبأ یسوم
 ةقدصلا جرخن نأ انرمأي ناك ةا هللا لوسر نإف دعب امأ : لاق « بدنج نب ةرمس نع« ناميلس

 وبأ لاقو . هدعب يرذنملا كلذكو هدنع حيحص هنأ ىلع لديف« هنع تكسو عيبلل دعن يذلا نم

 . °" نسح دانسإب هريغو دواد وبأ هاور ثیدحلا اذه : ربلا دبع نبا رمع

 :لوقي ةي هللا لوسر تعمس لاق رذ يبأ ىلإ هدانسإب «هكردتسم» يف مكاحلا هاور ام اهنمو

 وأ ريناد عفد نمو هتقدص ربلا يفو اهتقدص رقبلا يفو اهتقدص منغلا يفو اهتقدص لبإلا يف »
 «ةمايقلا موي هب ىوكي زنك وهف هللا ليبس يف اهقفني الو ميرغل اهدعي ال ةضف وأ ربت وأ مهارد
 . "نيخيشلا طرش ىلع لاقو مكاحلا هححصو

 ناک :لاق -هنع هللا يضر- ةرمس نع هدانسإب « همجعم ) يف يناربطلا هاور ام اهنمو

 ناكف مهعيب ديري ال ةلمع مهو هل دالت مه نيذلا ةأرملا وأ لجرلا قيقرلاب انرمأي ةا هللا لوسر
 هاورو “عيبلل دعي يذلا نم ةقدصلا جرخن نأ انرمأي ناكو « ةقدص مهنع جرخن ال نأ انرمأي
 . اًضيأ ينطقرادلا

 يف ينطقرادلاو «هفنصم» يف قازرلا دبعو«هدنسم» يف دمحأ هاورام ةفوقوملا نمو
 هنأ هيبأ نع سامح نب ورمع يبأ نع ةملس يبأ نب هللا دبع نع ديعس نب ىيحي انثدحهننس)»

 )١( يقهيبلا هقيرط نمو « ةزاجإ تناك اذإ ضورعلا باب» دواد وبأ : ينابلألا هفعض : فيعض )٤/ ٠٤١( .

 )( كردتسملا يف مكاحلا هاور )١/  ) ۸«ةياردلا» يف ظفاحلا هدانسإ نسحو .

 )۳( /۲)ينطقرادلا هاور ¥  cC(IYAدعس نب رفعج ينعي هتاور : مزح نبا لاق . «ينغملا قيلعتلا» بحاص لاق

 نولوهجم ةرمس ىلإ .
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 تبثيل ةراجتلا ةين طرتشتو « عرشلا دادعإب دعملا هبشأف دبعلا دادعإب ءامنتسالل ةدعم اهنألو

 . ءارقفلا قحل اًطايتحا نيكاسملل عفنأ وه اب اهموقي : لاق مث ءدادعإلا

 كلام ةقدص دأ : يل لاقف -هنع هللا يضر-باطخلا نب رمع يب رمف باعج لاو مدألا عيبأ تنك : لاق

 يف قازرلا دبع هاور ام اهنمو .اهتاكز دآو اهموق لاق باعجلاو مدألا وه امنإ نينمؤملا ريمأ اي تلقف

 هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم ينربخأ جيرج نبا انربخأ « هفنصم)
 . ماع لك هيف ةاكزلا رادت ةراجتلل زب وأ بواد وأ ةراجت وأ ديبع يف رادي لام لك يف : لوقي ناك

 نع رمع نب هللا ديبع انثدح ثايغ نب صفح انث لبنح نب دمحأ قيرط نم يقهيبلا هاور ام اهنمو

 . ةراجتلل ناك اذإ الإ ةاكز ضورعلا يف سيل : لاق رمع نبا نع عفان

 يف : اولاق مساقلاو بيسملا نب ديعسو ريبزلا نب ةورع نع قازرلا دبع هاوراماهنمو

 . لباق ماع نم رهشلا كلذ يتأي ال ىتح ةاكزلا اهنم ذخؤت ال ماع لك ةاكزلارادت ضورعلا

 يأ :ش ( ءامنتسالل ) :م ةأايهم يأ :ش ( ةدعم ) :م ضورعلا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 ديدشتو نيعلا حتفو ميملا مضب دعما :ش ( عرشلا دادعإب دعملا هبشأف دبعلا دادعإب) :م ءامنلا بلطل

 اذإ امأ عارشلا ةلاح يأ :ش ( دادعإلا تبثيل ةراجتلا ةين هيف طرتشيو ) :م ةضفلاو بهذلا وهو لادلا

 ىتح ريصي الف لمعي ال ةينلا درجم نأل « هتينب ةراجتلا لمع نارتقا نم دب الف كلملا دعب ةينلا تناك

 هنإف ةياور يف دمحأو - هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ نم يسيباركلا دنع الإ عامجإلاب هعيبي

 لطبي ال اهعيبي احبر دجو نإ هنأ ىون اذإ ةملاسلا  هقفلا عماوج » يف ةينلا درجمب ةراجتلل ريصي

 ضورع فالخب لعفي ملام موسلا لطبت ال اهيلع لمعي وأ ةفولع اهلعجي نأ ىون ولو موسلا
 نأ ىون اذإ دمحم نعو « ةمدخلل هاون اذإ دبعلا اذكو « ةراجتلا لطبت ثيح ةينقلل اهاون اذإ ةراجتلا

 باصقلاو اَهايش بالجحلا ىرتشا ولو < ةمدخلل هلعجي ملام ةراجتلا لطبت ال همدختساف همدختسي

 يف فيفختلل ىعرملا نأل « ةراجتلل اهنوك لطبي مل ةزافملا يف اهاعر نإو ةراجتلل يهف محللا

 . ةنؤملا

 عفن وه اب اهموقي ) :م -هللا امهمحر- دمحم وأ يرودقلا يأ :ش ( هللا همحر لاق مث ) :م

 وهو «ءارقفلل عفنأ وه يذلاب ةراجتلل يتلا ضورعلا موقي يأ :ش ( ءارقفلا قحل اًطايتحا نيكاسملل

 نم دب الف عفتنملا وهو ليوط نامز يف كلاملا دي يف لاما نأل دمحأ لاق هبو نيدقنلا عفنأب اهموقي نأ

 ءاباصن غلبت مهاردلاب تموق اذإ ىتح اًباصن غلبي اب موقي نأ دب الو وقتا دنع ءارقفلل ةعفنم رابتعا

 . كلذك سكعلابو مهاردلاب موقت اًباصن غلبت ال بهذلاب تموق اذإو

 مئارك ذخأ نع ىهن ةا هنأ یرت الأ ‹ ربتعی هقحو كلاملل رظن هفالخ يف : تلق نإف

 . اهيف لوحلا طرتشاو ةاكزلا يف لاومألا

 ةاعارم عفنألاب يوقتلاب ءارقفلا ظح رفويف لوحلا ةدم ءامنتسالاب هقح طقسأ كلاما : تلق
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 نينمثلا نأل هريخ لصألا ىفو -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع ةياور اذهو : -هنع هللا يضر- لاق

 - فسوي يبأ نعو .اًباصن غلبي اب اهموقي نأ عفنألا ريسفتو « ءاوس امهب ءايشألا ميق ريدقت يف
 نإو ء ةيلاملا ةفرعم يف غلبأ هنأل؛ دوقنلا نم نمثلا ناك نإ ىرتشا ا اهموقي هنآ -هللا همحر
 هنأ -هللا همحر- دمحم نعو . بلاغلا دقنلاب اهموق ضورعلاب اهارتشا نأب دوقنلا ريغب اهارتشا

 .كلهتسملاو بوصغملا ىف امك لاح لك ىلع بلاغلا دقنلاب اهموقي

 . ناكمإلا ردقب نيقحلل

 يبأ نع ةياور ) :م نيكاسملل عفنأ وه ا ميوقتلاب هانركذ يذلا اذه يأ :ش (اذهو ):م
 يف ركذ اذكو ةفينح يبأ نع روكذملااذه اهدحأ « لاوقأ ةعبرأ يوقتلا يف :ش (-هللا همحر-ةفينح
 نيتميقلا رفوأب اهموقي : «ةينقلا »و «ةفحتلا » يفو ءءارقفلل نيدقنلا عفنأب اهموقي « يلامألا»
 . ةاكز امهرثكأو امهرظنأو

 كلاملا -هللا همحر- ةفينح وبأ ريخ يأ :ش ( هريخ ) :م « طوسبملا »يأ :ش ( لصألا يفو ) :م

 . ءاوس كلذ يف نادقنلاو ةيلاملا رادقم ةفرعمل ميوقتلا نأل :ش ( ءاوس

 نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأك اذه :ش ( اًباصن غلبي امب اهموقي نأ عفنألا ريسفتو ) :م
 وه يذلا عفنألا نإف - عفنألا اباصن غلبي اب اهموقي - لوألا لوقلا يف هلوق نم دارا ام : لاقي
 عفنألا ريسفتو :هلوقب باجأف . اًقلطم ءارقفلل عفنلا لاصيإ ةهج نم نوكي نأ لمتحي لضفألا
 . عفنلا قلطم ال مهل عفنألا وه اًباصن غلبي اب ميوقتلا نوك ينعي ةيثيحخلا هذه نم عفتألاب دارملا ينعي

 وهاذهو « يعفاشلا لاق هبو :ش ( ىرتشا اب اهموقي هنأ - هللا همحر- فسوب يبآ نعو م

 يأ :ش ( دوقنلا نم نمشلا ناك نإ ) :م اهارتشا يذلا نمثلاب ضورعلا موقي ينعي« ثلاثلا لوقلا
 يذلا دقنلا اذهب ةرم اهتميق رهظ هنأل :ش ( ةيلاملا ةفرعم يف غلبأ هنأل ) :م ريناندلا وأ مهاردلا نم
 . رخآ دقن نم اهتميقل اًفيرعت رثكأ دقنلا اذه ناكف اهتميقب اهارتشا نإ رهاظلاو ءارشلا هب عقو

 هنإف دلبلا دوقن يف :ش ( بلاغلا دقنلاب اهموق ضورعلاب اهارتشا نأب دوقنلا ريغب اهارتشا نإو ) :م
 ء دلبلا دقن بلاغب ميوقتلا بجوف هثرو ول اذكو « ءايشألل اهيوقت حصي ال هنإف ضورعب اهارتشا ول

 . هيلإ ريصي يذلا دلبلا يف اهموقي ارفاسم ناك نإو
 لوقلا وهاذه :ش (لاح لك ىلع بلاغلا دقنلاب اهموقي هنأ -هللا همحر- دمحم نعو ) :م

 وأ نيدقنلا دحأب اهارتشا ءاوس ينعي -لاح لك ىلع - هلرف هجو يف يعفاشلا لاق هبو « عبارلا
 ( كلهتسملاو بوصغملا يف امك ) :م بلاغلا دقنلا هيف ربتعي وقتا ىلإ هيف جاتحي ام لك نأل هريغب
 موقي الف بصغب هكلهتسا يذلاو بوصغملا وقت ىلإ ةجاحلا تقو بلاغلا دقنلاب موقي امك يأ :ش
 . دلبلا ىف ةجاحلا تقو بلاغلا دقنلاب الإ
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 رابتعا قشي هنأل ةاكزلا طقسي ال كلذ نيب اميف هناصقنف لوحلا ىفرط ىف ًالماك باصنلا ناك اذإو

 ‹ بوجولل هئاهتنا يفو باصنلاب ىنغلا ققحتو داقعنالل هئادتبا ىف هنم دب ال امأ هئانثأ ىف لامكلا

 كلذ نيب اميف كلذك الو

 رشع عبر ءادأ نيب ريخي ىتح اهتميق رابتعاب اندنع ضورعلاب بوجولا : « ىبتجللا» يفو

 ول ىتحاهتميق رشع عبر يدؤي هنع لوق يفو «يعفاشلا يلوق دحأ وهو اهنيع رشع عبر وأ اهتميق

 ةثالث هيف :- مهنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو « زوجي ال اهنيع رشع عبر ىدأ

 رشع عبر لوق يفو« ىوتفلا هيلعو « مألا» يف هصن وهو ةميقلا رشع عبر جرخي : لوق يف : لاوقأ

 يف اذك ةفينح يبأ لوق وهو امهنيب ريختي :لوق يفو « دمحمو فسوي يبأ لوق وهو « ضرعلا
 .«ةيلحلا»

 يفرط نيب اميف يآ :ش ( كلذ نيب اميف هناصقنف لوحلا يفرط يف ًالماك باصنلا ناك اذإو ) :م

 عطقني هنإف ‹« باصنلا لك كاله نع ازارتحا ناصقنلاب انديق اغإو :ش ( ةاكزلا طقسي ال ):م لوحلا

 ‹ مئاوسلاو نيدقنلاك ةاكزلا هيف بجت لام لك لوانتيل اقلطم باصنلا ركذو « قافتالاب هب لوحلا

 : لاوقأ ةعبرأ هيف -هللا همحر- يعفاشلاو «هرخآ ىلإ هلوأ نم باصنلا لامك طرتشي : رفز لاقو

 -دمحأو كلام لاقو « لوجلا عطقني هفلتأ وأ باصنلا ضعب فلت ول هنأ : اهدحأ

 . عطقني الإو لوحلا عطقني ال ةاكزلا نع رارفلا دصقل هفلتأ نإ :-هللا امهمحر

 . لوحلا رخآ يف ربتعي : ثلاثلاو . انبهذم لثم : يناثلاو

 لامك طرتشي نيدقنلاو مئاوسلا يفو « داسكلا ضعب نود صيقنتلا ضعب ربتعي هنأ : عبارلاو

 وهف للخت مث رمخت مث ةراجتللًأريصع ىرتشا : « طيحملا » يفو هدنع لوحلا عيمج يف باصنلا
 عفدف أطحخ لتق اذإ ةراجتلا دبعو ةراجتلل وهف اهدلج غبدف تتام اذإ ةراجتلا ةاش اذكو « ةراجتلل

 لطبیو ةراجتلل نكي مل هريغ وأ دبع ىلع يلولا هحلاص ول دمعلا فالخب ةراجتلل يناثلاو « هلدب

 ال اهسنج ريغب وأ اهسنجب لوحلا يف ةراجتلا لام عاب ولو « ةراجتلل دوعي ال زجع اذإو « ةباتكلاب

 ءاًقرغتسم ناك نإو لوحلا مكح عطقي ال لوحلا لالخ يف نيدلا : « ىبتجملا » يفو « لوحلا عطقني

 . عطقني : هللا همحر- رفز لاقو

 هنأل لوحلا ءانثأ يف باصنلا لامك رابتعا قشي يأ :ش ( هئانثأ يف لامكلا رابتعا قشي هنأل ) م

 اعرش عوفدم كلذو جرحلا ىلإ يضفي ةعاس لك يف ناصقنلاو ةدايزلا رابتعاو « صقني دقو ديزي دق

 ( داقعنالل) :م لوحلا ءادتبا يف يأ :ش ( هئادتبا يف ) :م باصنلا لامك نم يأ :ش (هنم دب ال امآ (:م

 :ش ( بوجولل) :م لوحلا ءاهتنا يأ :ش (هئاهتنا يف باصنلاب ىنغلا ققحتو ) :م ببسلا داقعنال يأ :ش

 اميف يأ :ش (كلذ نيب اميف ) :م انركذ امك مكحلا سيلو يأ :ش (كلذك الو ) :م ةاكزلا بوجول يأ

 . ءاهتنالاو ءادتبالا نب
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 مادعنال ةاكزلا بجت الو  لوحلا مكح لطبي ثيح لكلا كله ول ام فالخب « ءاقبلا ةلاح هنأل

 : لاق . داقعنالا ىقبيف قاب باصنلا ضعب نأل ٠ ىلوألا ةلأسملا يف كلذك الو ةلمجلا يف باصنلا

 رابتعاب لكلا يف بوجولا نأل؛ باصنلا متي ىتح ةضفلاو بهذلا ىلإ ضورعلا ةميق مضتو
 نمو « ةينمثلا ثيح نم ةسناجملل ةضفلا ىلإ بهذلا مضيو دادعإلا ةهج تقرتفا نإو ةراجتلا

 ‹ اسس راص هجولا اذه

 مادعنال ةاكزلا بجت الو ء لوحلا مكح لطبي ثيح لكلا كله ول ام فالخب ءاقبلا ةلاح هنأل ) :م

 ءاقب يأ :ش (داقعنالا ىقبيف قاب باصنلا ضعب نأل « ىلوألا ةلأسملا يف كلذك الو ةلمحلا يف باصنلا

 ول ىتح داقعنالا ءاقبب لوقلا نكمتل كلذو « ةضف متاخ وهو هيلإ دافتسملا مضيف باصنلا نم ءيش
 . لحملا مدعل اعيمج داقعنالاو «باصنلا مدعل لوحلا عطقنا لوحلا ءانثأ يف باصنلا عيمج كله

 :م عامجإلاب اذه :ش ( باصنلا متي ىتح ةضفلاو بهذلا ىلإ ضورعلا ةميق مضتو : لاق ) :م
 ةضفلاو بهذلاو ضورعلا ةميق يف يأ :ش ( لكلا يف ) :م ةاكزلا بوجو يأ :ش ( بوجولا نأل)
 ةئيهتلا يأ :ش ( دادعإلا ةهج تفلتخا نإو) :م ةراجتلا رابتعاب بجت يأ :ش ( ةراجتلا رابتعاب) :م

 - هللا نم ةضفلاو بهذلا يفو « ةراجتلا دادعإ ال دابعلا ةهج ضورعلا يف دادعإلا نأل « ةراجتلل

 . ةراجتلل امهقلخ ثيح -لجو زع

 ةثالثلا هباحصأ نكل - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ اندنع :ش ( ةضفلا ىلإ بهذلا مضيو ) :م
 يف - امهنع هللا يضر - دمحأو يعفاشلا لاقو «نآلا ءيجي ام ىلع مضلا ةيفيك يف اوفلتخا
 ةسناجملا مضلا ةلع يأ :ش ( ةينمثلا ثيح نم ةسناجملل ) :م هل مضت ال : دوادو « روث وبأو « ةياور

 ةلع ةسناجملا يف دعي وه ام ناك اذإف نمث امهنم دحاو لك نأل ةينمثلا رابتعاب « ةضفلاو بهذلا نيب
 نم يأ :ش ( ًاببس راص هجولا اذه نمو) :م ىلوأ برقألا يف نوكي نألف« ضورعلا وهو « مضلل
 همحر - يعفاشلا ليلدو « ةاكزلا بوجول اًببس ةضفلاو بهذلا نم دحاو لك راص ةينمثلا ثيح
 باصنلا لامك ربتعي لب باصنلا ليمكتل رخآلا ىلإ امهدحأ مضي الف نافلتخم ناسنج امهنأ - هللا
 . مئاوسلاک امهنم دحاو لک نم

 ةلع نأل مئاوسلا دري الو « مهاردلا يفو <« ضورعلا ىلإ ضورعلا مضب ضقتني اذه : انلق
 نيب اذكو « ءايشألاامهب موقيامهنأل ؛ ةضفلاو « بهذلا نيب ةرهاظ يه ةسناجملا يه مضلا
 دنع اهنيب ةسناجم ال هنأل مئاوسلا فالخب ةراجتلل لكلا نأل ؛ ةضفلاو بهذلاو ةراجتلا ضورع

 اهنأل ؛ ةضفلاو بهذلا نيبو اهنيب ةسناجم ال اذكو « ضعب ىلإ اهضعب مضي الف سنجل ا فالتخا
 مضي نأ ةنسلا نم : لاق هنأ جشألا هللا دبع نب ريكب نع يورام اًضيأ انلو « ةراجتلل تسيل
 هركذ« ةي هللا لوسر ةنس اهب داري تقلطأ اذإ ةنسلاو « ةاكزلا باجيأإل ةضففلا ىلإ بهذلا
 هل ىور يشرقلا جشألا نب هللا دبع نب ريكبو «امهريغو عئادبلا»و « ؛طوسبملا» بحاص
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نع ةياور وهو ءازجألاب امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةميقلا مضت مث
 ناك نم نأ ىتح « ه

 ءامهل اًقالخ هدنع ةاكزلا هيلعف مهرد ةئام اهتميق غلبتو « بهذ ليقاثم ةسمخو مهرد ةئام هل

 .ةعامجلا

 ىلإ اهمضيو ‹ضورعلا موق ءاش نإ :ش ( -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةميقلا مضت مث ) :م

 لاق هبو «ضورعلا ةميق ىلإ اهتميق مضيف ريناندلاو مهاردلا موق ءاش نإو ءريناندلاو مهاردلا

 ‹ فسوي يبأ دنع يأ :ش ( ءازجالاب امهدنعو ) :م ةياور يف دمحأو «يروشثلاو « يعازوألا

 هبو ‹ مضلا يعفاشلا ىري الو < ةياور يف دمحأو « كلام لاق هبو « ءازجألاب مضلا : دمحمو

 لمك اذإ نوكي اغنإ مضلا نأ ىلإ نورخآ بهذو «دواد وبأو « روث وبأو « ةياور يف دمحأ لاق

 يئلث رخآلا نوكي نأ دبالف باصنلا الث امهدحأ ناك اذإ : كلذ نايب ءامهدحأ نم باصنلا

 ام ريناندلا ةميقو «مهرد ةئامو « ريناند ةرشع تناك ولو « هريغو فصنلا كلذكو « باصنلا

 ولو « ءازجألا رابتعاب امهدنعو ةميقلا رابتعاب هدنع جيرختلا فالتخا ىلع « قافتالاب مضلا بجي
 تناک ولو < (ةفحتلا» يف اذك قافتالاب مضي ال نوسمحخ اهتميق ريناند ةسمخو ‹مهرد ةئام تناك

 ىلع ةاكزلا بجت اًمهرد نيسمخ يواست ال ريناندلا ةميقو ريناند ةسمخو « اًمهرد نيسمخو ةئام

 . امهلوق

 نأل هدنع بجت ال : مهضعب لاق « - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع خياشملا فلتخاو

 . باصنلا لمكي الف رثكألل عبات لقألا نأل ؛ رثكألا ىلإ لقألا مضبو ةميقلا رابتعاب هدنع مضلا

 يف اذك لقألا ىلإ رثكألا مضي نأ حيحصلا وهو « هلوق ىلع بجي : رفعج وبأ هيقفلا لاقو
 يفو «طقف ءازجألاب امهدنعو « هدنع ءازجألابو « ةميقلاب مضت : يودزبلا ركذو . «تافلتخملا»

 رظن ريغ نم باصن فصن امهنم دحاو لك نم نوكي نأ ءازجألاب مضلا ىنعم : هريغو يباجيبسألا

 ‹ عبرو ‹ فصنامهدحأ نم وأ « عبر رحخآلا نمو ‹ عبرو فصنامهدحأ نم وأاهتميق ىلإ

 . نمث رخآلا نمو «نمثو

 نم ليقاثم ةعبرأ نم لقأ وأ ‹ اًمهرد نيعبرأ نم لقأ نيباصنلا ىلع داز ول : «طيحملا» ىفو

 ‹ هدنع ليقاثم ةعبرأ وأ « اًمهرد نيعبرأ باصنلا متيل ىرخألا ىلإ نيتدايزلا ىدحإ مضت بهذلا

 وهو ) :مامهيف طرشب سيل فصنلاو « امهدنع روسكلا يف بجت ةاكزلا نأل « مضي ال امهدنعو

 - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور هيبحاص بهذم وه اغنإ ءازجألاب مضلا يأ :ش ( هنع ةياور

 . هنع نسجل ا اهاور : «ديفملا» يفو ‹ هنع ماشه اهاور

 هدنع ةاكزلا هيلعف مهرد ةئام اهتميق غلبتو « بهذ ليقاثم ةسمخو مهرد ةئام هل ناك نم نآ یتح ) :م

 مض ةيفيك يف هيبحاصو - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب فالخلا ةجيتن نايب اذه :ش ( امهل اًنالخ

 . رهاظ وهو ةضفلا نم هريغ ىلإ بهذلا
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 نيتئام نم لقأ هنزو غوصم يف ةاكزلا بج ال ىتح ةميقلا نود ردقلا امهيف ربتعملا نالوقي امه
 اهب مضيف ةروصلا نود ةميقلا رابتعاب ققحتي وهو ةسناجملل مضلا نإ : لوقي وه « اهقوف هتميقو

 . ملعأ هللاو

 نود ردقلا امهيف ربتعملا نإ ) :م : نالوقي دمحمو « فسوي وبأ يأ :ش ( نالوقي امه ) :م

 ةاكزلا بجت ال ىتح ) :مامهتميق ال امهنيع ينعي ردقلا ةضفلاو ‹ بهذلا يف رابتعالا يأ :ش (ةميقلا

 اذإ امهوحن وأ « سأك وأ « قيربإ وحن غوصم يف :ش ( اهقوف هتميقو نيتئام نم لقأ هنزو غوصم يف
 ةطقاس ةميقلا نل ؛ قافتالاب اهيف ةاكزلا بجت ال مهرد اتئام هتميقو مهرد يتئام نم لقأ هنزو ناك

 . دابعلا قوقح رئاس يف امك امهيف رابتعالا

 ىلإ بهذلا مض يأ :ش ( ةسناجملل مضلا نإ ) :م : لوقي ةفينح وبأ يأ :ش ( لوقي وه ) :م

 (ةروصلا نود ةميقلا رابتعاب ققحتي ) :م ةسناجملا يأ :ش (وهو ) :م ةينمثلا يف امهنيب ةسناجملل ةضفلا

 اهيف سيل ذإ «هيف نحن اميف تسيل غوصملا ةلأسمو « ةروصلا رابتعا ءازجألا رابتعا يف نأل :ش
 امهدحأ ةلباقم دنع اعرش رهظت امنإ دوقنلا يف ةميقلا نإف ‹ ةميقلا ربتعت ىتح رخآ ىلإ ءيش مض

 ينعي ةميقلاب ةضفلا ىلإ بهذلا مضيف يأ :ش ( اهب مضيف ) :م كلذك سيل انه اهو رخآلاب

 .اهرابتعاب
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 رشاعلا ىلع رمي نميف باب
 رهشأ ذنم هتبصأ : لاقف لامب رشاعلا ىلع رم اذإ

 (رشاعلا ىلع رمي نميف باب) :م

 اعابتا ةاكزلا باتكب بابلا اذه قحلأو « رشاعلا ىلع ري نم مكح نايب يف باب اذه : يأ :ش

 ملسملا نم ذوخأملا رشعلا نأل « ةرهاظ هيف ةبسانملا هجوو . «ريغصلا عماجلا حرش»و « «طوسبملل»

 ءنمأتسملاو يمذلا نم ذخأي ملسملا نم ذخأي امك رشاعلا نأ الإ « اهنيعب ةاكزلا وه رشاعلا ىلع راملا

 ناكرأ ىدحإ ةاكزلا نأل « هدعب ام ىلع بابلا اذه ىلع ةاكزلا مدقف « ةاكز امهنم ذوخأملا سيلو

 . رهاظف اهيلع ةالصلا دقت امأو « نيدلا

 رشع مهنم تذخأ اذإ مضلاب اًرشع مهرشعأ موقلا ةرشع نم لعاف مسا رشاعلا ظفلو

 نم ال يبرحلا نم هذخأ ىلع ميقتسي اغإ رشعلا ذخأي يذلا رشاعلا ةيمستف اذه ىلعف «مهلاومأ

 يبرحلا نمو ‹ رشعلا فصن يمذلا نمو « رشعلا عبر ملسملا نم ذخأي هنأل « يمذلاو ملسلا

 مضب « مهرشعأ موقلا ترشع : «حاحصلا» يفو « رشاعلا مسا هيلع قلطي لاح لك ىلعف ءرشعلا

 ديدشتب راشعلاو ‹ رشاعلا مهنمو « مهلاومأ رشع تذخآ اذإ نيعلا رشع نيشلا مضب ارشع نيشلا

 رشاعو «مهدحأ ةرشعلا رشاعو ‹ مهرشاع ترص اذإ حتفلاب ارشع رسكلاب مهريغ ترشعو

 لاما نم راجتلا نم تاقدصلا ذخأل مامإلا هبصن نم رشاعلاو « هسفنب ةرشع ةعستلا ريصم ةعستلا

 . صوصللاو « قيرطلا عاطق نم زوافملا يف هئاقبب راجتلا نمأيو ةاكزلا هيف بجت يذلا

 . مهمذو نيرشاعلا نعل هنأ ةا يبنلا نع يور :تلق نإف

 نم نوذخأي نيذلا نوساكملا موقلا مهو اًملظ سانلا لاومأ ذخأي نم ىلع لومحم اذه :تلق

 ذخأن :نولوقيو « اًناودعو اًملظ عضاوم ةرشع نم رثكأ يف « بلحو ماشلاو رصم يف راجتلا

 . ؟سكم بحاص ةنجلا لخدي ال :٠ لاقو يب يبنلا مهنعل نيذلا مهو « كلذ ببسب نورفكيو ةاكزلا

 ءةنطابلا لاومألا نم لاب رشاعلا ىلع صخش رم اذإ يأ :ش ( لاب رشاعلا ىلع رم اذإ ) :م

 يأ اهبحاص رورم ىلإ رشاعلا جاتحي ال مئاوسلا يهو ةرهاظلا لاومألا يف نأل اذك تلق اغنإو

 مل نإو ‹ هنم ةرهاظلا لاومألا رشع ذخأي نأ هل نإف « هل ذخألا ةيالو توبث يف هيلع لاملا بحاص

 ىلإ جاتحم ريغ هنوكل لام لا بحاصل ءادألا ةنطابلا لاومألا يف امأ « هيلع لالا بحاص رمي

 :ش (رهشأ ذنم هتبصأ : لاقف ) :م مئاوسلاك تراصف اهيلإ جاتحا زوافملا ىلإ اهجرحأ اذإف «ةيامحلا

 هيلع لوحي ىتح هيلع ةاكز الف لوحلا هيلع لحي مل ينعي لاملا اذه تبصأ : لالا بحاص لاقف يأ

 . لوحلا

 . لوجلا نود ام هب داري فیک « رهشأ ذنم : هلوق : تلق ناف
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 ‹ راجتلا نم تاقدصلا ذخأيل قيرطلا ىلع مامإلا هبصن نم رشاعلاو « قدص فلحو نيد يلع وأ

 عم ركنملا لوق لوقلاو « بوجولل ًركنم ناك نيدلا نم غارفلا وأ لوحلا مات مهنم ركنأ نمف
 ىعدا هنأل ؛رخآ رشاع ةنسلا كلت يف ناك اذإ هدارمو « رخآ رشاع ىلإ اهتيدأ لاق اذإ اذكو ءنيميلا

 فالخب « اهعضوم ةنامألا عضو

 اذه ةتسلا نود ام اهب داري نأ دب الف « اهنود امف ةرشعلا ىلع عقي ةلق عمج رهشألا : تلق

 ظفلب اهلك خسنلا نأل <« هنم وهس هنأ رهاظلاو « دارفإلاب رهش ذنم يزارتألا طخب تيأرو « قيرطلا

 . هيلعاوشم حارشلا اذكو « رهشأ

 نيد نيدلاب دارملاو هلام اًطيحم ايد هب ديري نيد يلع : لاق وأ يأ :ش ( نيد يلع وأ ) :م

 مل اذإ اضيأ اذهو « ةاكزلا عني ال مهتهج نم بلاطي ال يذلاو مهتهج نم ةبلاطملا هيلع يذلا دابعلا

 ال كلذ نم ءيش هدي يف ناك اذإف « لوحلا هيلع لاح دقف باصنلا سنج نم رخآ لام هدي يف نكي

 مضي اندنع دافتسملا نأل « لوحلا هيلع لحي مل يذلا لاملا اذه نم ذخأيو : هلوق ىلإ رشاعلا تفتلي

 هدنع رخآ باصن رابتعاب ذخأي ال ذئنيحف ةاكزلا لبإ نم نوكي نأ الإ « باصنلا نم هدنع ام ىلإ

 . نونجملا وأ يبصلل لاما ناك اذإ ذخأي ال اذكو « لوحلا هيلع لاح

 اذإ هنيي عم قدصت اذإ ذخأي ال اذكو « هنيي عم ركنملل لوقلا نأل :ش ( قدص فلحو ) :م

 انأ : لاق وأ « ةراجتلل سيل وأ ةعاضب وأ يدنع ةعيدو وه وأ « هيف ريجأانأو ىل لاملا : لاق

 « هرشعي هنإف هعم لالا بر ناك اذإ : « لمكألا ةنازخ» ىفو « هل نوذأم دبع وأ بتاكم وأ براضم

 تادابع ىف نيب الو ة دابع اهنأل اهلك هوجولا هذه ىف هيلع نيم ال : هللا همحر- فسوي ىبأ دنعو

 ءرشاعلا هبذكي انهو تادابعلا يف هل بذكم ال هنأ ةياورلا رهاظ هجوو « جحلاو ةالصلاو موصلاك

 الف ةالصلاو موصلاك ىلاعت هلل ةدابع ةاكزلا : هلوقب يقانغسلا لاؤس نع باوجلا لصحي اذهبو

 . فيلحتلا طرتشي

 . دبعلا قح هيف نأ عم « هيف فلحتسي ال هنإف فذقلا دح هيلع دري : تلق نإف

 . دودحلا يف رذعتم لوكنلاب ءاضقلاو « لوكنلل نيميلا تعرش : تلق

 :م لاومألا باحصأ هيلع ري يذلا قيرطلا يأ :ش ( قيرطلا ىلع مامإلا هبصن نم رشاعلاو ) :م

 . ةاكزلا يأ :ش ( راجتلا نم تاقدصلا ذخأيل )

 وأ ) :ملوحلا لاح ام : لاق يأ :ش ( لوحلا مات ):م راجتلا نم يأ :ش ( مهنم ركنأ نمف ) :م

 بوجول يأ :ش ( بوجولل اركنم ناك ):م يلاب طيحم نيد يلع : لاق نأب :ش ( نيدلا نم غارفلا
 :م رشاعلا اذه ريغ يأ :ش ( رخآ رشاع ىلإ اهتيدأ : لاق اذإ اذكو « هنيمي عم ركنملا لوق لوقلاو) :م ةاكزلا

 فالخب اهعضوم) :م ةاكزلا يأ :ش ( ةنامألا عضو ىعدا هنأل رخأ رشاع ةنسلا كلت يف ناك اذإ هدارمو )
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 ىلإ ينعي انآ اهتيدأ لاق اذإ اذكو «نيقيب هبذك رهظ هنأل ة:لا كلت يف رخآ ارشاع نکی ملاذإ ام

  ةيامحلا تحت هلوخدل رورملاب ذخألا ةبالوو هيف هيلإ اًضوفم ناك ءادألا نأل ءرصملا يف ءارقفلا

 تيد : لاق اذإ ام وهو عبارلا لصفلا يفو ‹ لوصف ةثالث يف مئاوسلا ةقدص يف باوجلا اذكو

 هنأل قدصي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . فلح نإو قدصي ال رصمل ا يف ءارقفلا ىلإ يسفنب

 لاومألا فالخب هلاطبإ كلم الف «ناطلسلل ذخألا قح نأ انلو ‹ قحتسملا ىلإ قحلا لصوأ

 ‹ ةسايس يناثلاو لوألا يف ةاكزلا ليق مث ءةنطابلا

 ( كلذكو نيقيب هبذك رهظ هنأل ) :م قدصي ال هنإف رشاعلا اذه ريغ يأ :ش (رخآ رشاع نکی مل اذإ ام

 نأل رصملا يف ءارقفلا ىلإ ينعي انأ اهتيدأ : لاق اذإ ) :م هنيي عم قدصيف : هلوق «لوقلا اذإاذكو :ش

 :ش ( ذخألا ةيالوو) :م رصملا يف يأ :ش ( هيف ) :م كلاملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ اًتضوفم ناك ءادألا

 :ش ( ةيامحلا تحت هلوخدل ) :م يعاسلا ىلع كلاملا رورمب يأ :ش ( رورملاب ) :م نوكت اغنإ يعاسلل

 . هيلع رورملاب

 ةئالث يف ) :م منغلاو رقبلاو لبإللا يف رشاعلا لاق اذإ :ش ( مئاوسلا ةقدص يف باوحلا اذكو ) :م

 ىلإ تيدأ : هلوق ثلاثلاو «نيد يلع وأ : هلوق ىناثلاو رهشأ ذنم اهتبصأ هلوق : اهلوأ :ش ( لوصف

 لوقلا نوكيف قدص فلح اذإ ةثالثلا لوصفلا هذه ىفف رخآ رشاع ةنسلا كلت ىفو « رخآ رشاع

 ٠ . هلوق

 لاقو ‹ فلح نإو قدصي ال ءارقفلا ىلإ يسفنب تيدأ : لاق اذإ ام وهو عبارلا لصفلا يفو ) :م

 ديدجلا يف -هللا همحر-يعفاشلا لوق اذهو « هلوق لوقلا نوكيف :ش( قدصي-هللا همحر- يعفاشلا

 حرش ١ يف هللا همحر- يوونلا لاقو « دمحأو كلام لاق هبو قدصيال : ميدقلا يف لاقو .

 وهو نيلوقلا حصأ يفف نداعملاو يشاوملاو رامشلاو عورزلا ىلع ةرهاظلا لاومألا امأ : « بذهملا

 وأ مامإلا ىلإ ناث عفد هيلعف هسفنب اهعفد نإف ‹«هعنم ميدقلا يفو « هسفنب هقيرفت زاوج ديدجلا

 ‹ ريقفلا وهو :ش ( قحتسملا ىلإ قحلا لصوأ هنأل ) :م ارثاج وأ ًالداع مامإلا ناك ءاوسو «هبئان

 . يعاسلا نع ةنؤملااوطقسأو

 :م ناطلسلا تح لاطبإ يأ :ش ( هلاطبإ كلاملا كلي الف ناطلسلل ذخألا قح نأ انلو ) :م

 . هيلإ ةضوفم اهنأل :ش ( ةنطابلا لاومألا فالخب)

 يعاسلا هنم ذخأو « هلوق يف قدصي مل امل عبارلا لصفلا يف نأ ىلإ هب راشأ :ش ( لیق مٹ ) :م

 ةاكزلا عقت ينعي :ش ( لوألا يف ةاكزلا ) :م : هضعب لاقف «فالخلا هيف نأ وهو همكح نوكي اذام اًبناث

 :م نوكي اًيناث يعاسلا ذخأ وهو :ش (يناثلاو) :م هقحتسم ىلإ قحلا لصوأ هنأل « هسفنب هعفد يف

 ‹ هل سيل ام ىلع مادقإلا نع هريغل ارجزو « ىرحخأ ةرم كلذ لعفي ال ىتح هل اًرجز :ش (ةسايس)

 لاقي :« برخغملا» يفو « يواولا فوجألا يف وهو هحلصي اب ءيشلا ىلع مايقلا ةسايسلاو
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 لاومأو مئاوسلا يف قدصي اميف مث « حيحصلا وهو ًالفن بلقني لوألاو يناثلا هيف يه ليقو
 نع نسحلا ةياور وهو لصألا يف هطرشو «ريغصلا عماحلا » يف ةءاربلا جارخإ طرتشي مل ةراجتلا

 طلا نأ لوألا هجو ءاهزاربإ بجيف ةمالع هاوعد قدصلو ىعدا هنأل -هللا همحر- ةفينح يبأ

 . ةمالع ربتعي الف طخلا هبشي

 . مهرمأ يلي يأ ةسايس ةيعرلا سوسي يلاولا هنمو ءاهساسو اهيلع ماق اذإ باودلا سوسي : لجرلل
 هللا قح ةاكزلا نأل يعاسلا ذخأ يف ينعي :ش ( يناثلا يف ) :م ةاكزلا يأ :ش ( يه : ليقو ) :م

 :م هيلإ فرصلاب الإ هتمذ ًأربت الف «هقوقح ءافيتسا يف اًيناث بصتتنا نم هيفوتسي اغإو « ىلاعت
 يف تناك اذإ ةاكزلا : لاقي نأ هريدقت «ردقم لاؤس نع باوج هنآك اذه :ش ( الفن بلقني لوألاو)
 عفد وهو لوألا نأب هنع باجأف « ريقفلا ىلإ كلاما هعفد يذلا مكح نوكي اذامف « رشاعلا ذخأ

 هرهظ بلقني ةعمجلا ىلإ ىعس مث رهظلا هلزنم يف ىلص نمك « ًالفن عقي ريقفلا ىلإ ةاكزلا كلاملا
 هجو « لوألا لوقلا نع هب زرتحاو ‹ حيحصلا وه يناثلا لوقلا يأ :ش ( حيحصلا وهو ) :مًالفن
 ارل اًضرف لاملا بر ءادأ ناك ةرهاظلا لاومألا ىف اعرش ناطلسلل ذخألا ةيالو تبث ال هنأ ةحصلا
 ۰ . هسفنب ةلتاقملا ىلإ ةيزجلا ىدأ ول امك

 مل ةراجتلا لاومأو مئاوسلا يف ) :م لالا بر قدصي يذلا يف مث يأ :ش ( قدصي اميف مث ) :م
 يفو « ةمالعلا هب دارأ ةءاربلا طخ يأ :ش ( ةءاربلا جارخإ ) :م -هللا همحر- دمحم :ش ( طرتشي
 ةغل تآربلاو « تآرب عمجلاو ةءارب بيعلاو نيدلا نم ءىرب نم ءاربإلا طخ مسا ةءاربلا « برغملا»
 :ش ( هطرشو) :م -هللا همحر- دمحم مامإلا هفنص يذلا وهو :ش (ريغصلا عماجلا يف ) :م ةماعلا

 ةياور وهو) :م «طوسيملا » يأ :ش ( لصألا يف ) :م ةءاربلا جارخإ -هللا همحر- دمحم طرش يأ
 دايز نب نسحلا ةياور وهو ةءاربلا جارخإ دمحم طرش يأ :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا

 . عفدلا ىعدا لاملا بر نأل يأ :ش ( ىعدا هنأل ) :م ةفينح يبأ نع

 ذخأ اذإ رشاعلا نأ ةداعلا نأل « اهراهظإ يأ :ش ( اهزاربإ بجيف ةسالع هاوعد قدصلو ) :م
 اذإ ةأرملاك « ةءارب ريغ نم هلوق لبقي ملف هبذكي رهاظلاف ةءارب هعم نكي مل اذإف « ةءارب كلذب بتك

 له ةءاربلا جارخإ طرتشي نم لوق ىلع مث « الف الإو تلبق ةلباقلا تدهش نإف « ةدالولاب تربخأ
 مل فلحي ملاذإ : « يشاترمتلا عماج»و «طيحملا » يفو « هيف فلتخا دقف ؟ اهعم نيميلا طرتشي

 . هل رهاظلا ةداهشل قدصي :الاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع قدصي

 هبشي طخلا نأ ) :م ةءاربلا جارخإ طارتشا مدع وهو لوألا لوقلا هجو يأ :ش (لوألا هجو ) :م
 يزارتألا لاقو :ش ( ةمالع ربتعيالف ) :مًامكح هلعج نكي الف هلخدي ريوزتلا نأل :ش ( طخ ا
 ام نأل « رظن ةراجتلا لاومأو مئاوسلا يف قدصي اميف : هلوق يف « ةيادهلا» بحاص لاقو :اهيف
 وأ رهشأ ذنم تبصوغ وأ نيد يلع: لاق اذإ هنأل « ةروكذمل ا ةثالثلا لوصفلا مئاوسلا يف قدصي
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 ‹ ملسملا نم ذخؤي ام فعض هنم ذخؤي ام نأل « يمذلا هيف قدص ملسملا هيف قدص امو : لاق

 تاهمأ نه : لوقي يراوجلا يف الإ يبرحلا قدصي الو « فيعضستلل اًقيقحت طئارشلا كلت ىعارتف

 لاملا نم هدي يف امو ةيامحلا قيرطب هنم ذخألا نأل يدالوأ مه : لوقي هعم ناملغ وأ يدالوأ

 اهيلإ جاتحي

 ةروص يف الإ كلذ قدصي الو رشاعلا ةءارب طوطخب يتأي نيأ نمف رصملا يف ريقفلا ىلإ اهتيدأ
 كلذ نع لمكألا باجأف « رخآ رشاع ةنسلا كلت ىفو رخآ رشاع ىلإ هتيدأ لوقي نأ وهو « ةدحاو

 . ىهتنا « اًراجم ةروكذملا ةروصلا يأ صاخل ا هب دارأو ماعلا ركذ هنأب

 ولخي الو اذكه باجأ روكذملاب ضرتعا امل هنأل يزارتألا مالك نم باوحلا ذخأ هنأك : تلق

 . مهفاف لمأت نع

 قدص ام لك يأ :ش ( ملسملا هيف قدص امو ) :م -هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 سيل وه وأ «رخآ رشاع ىلإ هتيدأ وأ « لوحلا هيلع لحي مل وأ « نيد يلع : هلوق نم ملسملا هيف

 يأ :ش ( هنم ذخؤي ام نأل ) :م فلح اذإ :ش ( يمذلا هيف قدص ) :م يدنع ةعاضب وه وأ ةراجتلل

 كلت ىعارتف ) :م رشعلا فصن هنم ذخؤي هنأل :ش ( ملسملا نم ذخؤي ام فعض ):م يمذلا نم

 يأ :ش ( فيعضتلل اًقيقحت ) :م نيدلا نم غارفلاو لوحلا نالوحو باصنلا يهو :ش ( طئارشلا

 نأل « رشعلا عبر وهو ملسملا نم ذخؤي ام فعض رشعلا فصن ذخأ وهو « فيعضتلا قيقحت لجأل

 نوكي نأ مزلي الإو ءهيلع فعضملا فاصوأ ىلع فعضلل ناك نإ نوكي اغنإ ءيشلا فيعضت

 . ةروكذملا طورشلا هيف ىعاريف اليدبت

 يبرحلا قدصي ال يأ :ش ( يدالوأ تاهمأ نه : لوقي « يراوجل ا يف الإ يبرحلا قدصي الو ) :م

 نه : لاق اذإ يراوجلا يف الإ اهلك ةروكذملا لوصفلا يف رشاعلا ىلع رمو نامأب انراد لخد يذلا

 لاما نم هدي يف امو ةيامحلا قيرطب هنم ذخألا نآل يدالوأ مه: لوقب هعم ناملغ وأ ) :م يدالوأ تاهمأ

 مل اغإو «هلاومأ عم اببس ناكل نامألا ةيامحل نكت مل ولذإ« ةيامحلا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ جاتحي

 هيلإ رابتعا الف لوحلا متي مل : لاق ول هنأل هقيدصت يف ةدئافلا مدعل لوصفلا نم ءيش يف قدصي

 نيدلا نأل «نيد يلع : لاق ولاذكو «نامألا سفنب تمت هل ةيامحلاو ءامنلا ليصحتل هرابتعا نأل

 نيدلا نوكي نأ زوجي هنأل ؟ رظن هيفو « انراد يف هب بلاطي ال برحلا راد يف هيلع بجو يذلا

 نوقدصي ال مهنأل : « يجلاولولا » يفو ‹ رشاعلا ىلع هرورم لبق مالسإلا راد يف بجو ىعدملا

 نحن مهقدصن مهنوقدصي مهن ملع ول ىتح « اًضيأ مهقدصن ال نحنف « كلذ ىوعد يف انراجت
 . اًضيأ

 ؛ةراجتلل سيل : لاق ولاذكو « نامأ الو اهبحاصل ةمرح ال هنأل ةعاضب لاملا : لاق ولاذكو

 ىلإ اهتيدأ : لاق ولاذكو « اهل نكي مل ام هراد ريغ ىلإ هلقن ىلإ فلكتي ال هنأل « هبذكي رهاظلا نأل
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 ةفص تمدعناف هيلع ىنتبت اهنأل دلولا ةيمومأب اذكف ‹ حيحص هدي يف نم بسنب هرارقإ نأ ريغ

 رشعلا فصن يمذلا نمو رشعلا عبر ملسملا نم ذخؤيو : لاق .لاملا نم الإ ذخؤي الف « نهيف ةيلاملا

 « رشعلا يبرحلا نمو

 هنأل « رظن هيفو « اولاق اذكه نامألا سفنب تدجو دقو « ةيامحلا ةرجأ ذوخأملا نأل - رخآ رشاع
 « قدصيال انآ اهتيدأ لاق ولاذكو «عورشم ريغ وهو « نامألا ددجت ريغ نم هنم ذخألا رركتي ال
 . هبذكي هداقتعا نأل

 يف الإ : هلوق يف ءانثتسا نايب اذه :ش ( حيحص هدي يف نم بسب هرارقإ نأ ريغ ) :م

 راد يف تبشي مالسإلا راد يف تبثي امك بسنلاو داليتسالا يفاني ال ًايبرح هنوك نأل ؛يراوجلا
 ةيمومأب اذكف ) :م . هب رورمملا لاملا نم الإ نوكي ال ذخألاو « الام نوكي نأ نم جرخي هبو ٠ برحل ا
 (هيلع ىنتبت) :م دلولا ةيمأ نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م يدلو مأ هذه نأب هرارقإ حصي اذكف يأ :ش ( دلولا
 . هيلع ينبني هنأل خسنلا ضعب يفو ٠ بسنلا ىلع يأ :ش

 :ش ( نهيف ةيلاملا ةفص تمدعناف ) :م بسنلا ىلع دلولا ةيمأ ينبي نأشلا نأل يأ : يزارتألا لاق
 : لاق ولاذكو :ش ( لالا نم الإ ذخؤي الف ) :م هرارقإب الإ نيقبي مل نهنأل  دالوألا تاهمأ يف يأ
 راد يف حصي ال هنم ريبدتلا نأل ؛ هيلإ تفتلي ال نوربدم مه : لاق نإو « ىنعملا اذهل يدالوأ مه
 نأل ‹ قدصي ال برحلا راد يف مهتقتعأ تنك : لاق ولاذكو  يبوبحملا عماج »يف اذك « برحلا
 نمالإ بجي ال رشاعلا ذخأ يأ :ش ( لاما نم الإ بجي ال ذخألاو ) :م هريبدتك حصي ال اهيف هقتع

 . هب رورمملا لاما
 فصن يمذلا نمو رشعلا عبر ملسملا نم ذخؤيو ) :م - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) م

 يراربلا ىلإ هلام جرحأ امل هنأل « ةاكزلا ملسملا نم ذخؤي يذلا يأ :ش ( رشعلا يبرحلا نمو « رشعلا
 ىلإ جوحأ يمذلاو « مئاوسلا يف امك هنم ةاكزلا ذخأ ةيالو هل تبشف « مامإلا ةيامح ىلإ جاتحا
 ذخألا بجو كلذلف« رثكأو دشأ ةمذلا لهأ لاومأ ىلإ قارسلاو صوصللا عامطأ ذإ ةيامحلا
 ال هنأل ؛ رشعلا هنم ذخؤي هنإف يبرحلا امأو « رفكلاب لذلا قيقحتلو « ملسملا نم ذخؤي ام فعضب
 . لذلا دصقل ًاقيقحت يبرحلا يف كلذ فعض تبث يمذلا يف فعضلا تبث

 نم ذخؤيامو « ةنسلا كلت ةاكز هنع طقستو ةاكزلا عضوم عضوت ةاكز ملسملا نم ذخؤي امو

 طقست الو « جارخل او ةيزجلا فرصم يف فرصتو « ةاكزلا طئارشب ذخؤي نكل ةاكزب سيل يمذلا

 فراصم ىلإ فرصي يبرحلا نم ذخؤياماذكو « ةنسلا كلت يف مهسوءر ةيزج مهنع
 ىليل يبأ نبا لاق هبو . هباحصأو هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم يه روكذملا ذخألا ةيفيكو « ةيزجلا

 . ديبع وبأ و يروثلاو يعفاشلاو

 اذإ رشك وأ لق ام مهدالب ريغ ىلإ اورجتا اذإ رشعلا ةمذلا لهأو راجت نم ذخؤي :كلام لاقو
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 هنم ذخؤي مل اًمهرد نیسمخب رشاع ىلع یبرح رم نإو « هتاعس -هنع هللا یضر- رمع رمأ اذکه

 ملسملا فالخب ةازاجملا قيرطب مهنم ذخألا نأل « اهلشم نم انم نوذخأي اونوکی نأ الإ ءيش

 يفو ‹ (ريغصلا عماجلا» يف اذهو ‹ باصنلا نم دب الف اهفعض وأ ةاكز ذوخأللا نأل؛ یمذلاو

 ال هنألو « اوفع لزي مل ليلقلا نأل « هنم انم نوذخأي اوناك نإو « ليلقلا نم ذخأن ال : ةاكزلا باتك

 . ةيامحلا ىلإ جاتحي

 مهنم ذخؤي ال مهدالب يف اورجتا نإو « ةنسلا يف ًارارم ولو« كلذك هرفس يف مهنم ذخؤيو اوعاب

 ذخؤي هنإف ‹ ةصاخ تيزلاو ةطنحلا نم ةنيدملا ىلإ اولمح اميف الإ كلذك يبرحلا نم ذخؤيو « ءيش

 . ًاذج بيجع اذهو طقف رشعلا فصن مهنم

 «هفنصم)» يف قازرلا دبع هاور « ةاكزلا لماع وهو عاس عمج نيسلا مضب هتاعس - هنع هللا يضر

 ىلع -هنع هللا يضر- كلام نب سنأ ينثعب : لاق نيريس نباو سنأ نع ناسح نب ماشه انربخأ

 نيعبر لك نم نيملسملا نم ذخؤي - هنع هللا يضر- باطخل ا نب رمع نم ًاباتك يل جرخأف ةليألا

 ةرشع لك نم هل ةمذ ال نمم و ‹ مهردًامهرد نيرشع لك نم ةمذلا لهأ نمو < مهرد اًمهرد

 نب رمع نأ « يخركلا» رصتخملل هحرش يف يرودقلا نيسحلا وبأ خيشلا ىورو . مهرد مهارد

 ريغ نم - مهنع هللا يضر-ةباحصلا رضحمب اذه ناكو ءرشعلا يبرحلا نمو « رشعلا فصن

 .ًاعامجإ ناكف فالخ

 نم انم نوذخأب اونوکی ن الإ ءيش هنم خؤي مل امهرد نیسمخب رشاع ىلع يبرح رم ناو ) :م

 ذوخأملا نأل يمذلاو ملسملا فالخب ةازاجملا قيرطب مهنم ذخألا نأل) :م نيسمح لثم نم يأ :ش ( اهلثم

 فصن وهو ةاكزلا فعض يبرحلا نم ذوخأملاو يأ :ش ( اهفعض وأ ) :م ملسملا نم ينعي :ش ( ةاكز

 :م فعاضملا يف اذكف لصألا يف طرش هنأل :ش ( باصنلا نم دب الف ) :م كلذك ناك اذإف « رشعلا

 . - هللا همحر-دمحمل «ريغصلا عماجلا» يف ركذ اذك انركذ يذلا يأ :ش (ريغصلا عماجلا يف اذهو)

 «طوسبملا» وهو لصألا يف روكذملا ةاكزلا باتك يف روكذملا ينعي :ش ( ةاكزلا باتك يفو ) :م

 :ش ( هنم نوذخأي اوناک نإو ليلقلا نم ) :م رشعلا يأ :ش ( ذخؤي ال ) :م ًاضيأ - هللا همحر- دمحم

 يف ةعباتم الو « ملظ ليلقلا مهذخأف ةداع هتقفنل :ش (ًاوفع لزي مل ليلقلا نأل ) :م ليلقلا نم يأ

 اذكه ررغ هنأل عيمجلا مهنم ذخؤي ال راجتلا نم لاومألا عيمج نوذحخأي ول مهنأ ىرت الأ « ملظلا

 . هريغو «طوسبملا) ىف

 :م مهنمأم ىلإ مهغلبي ام ردق الإ عيمجل |٠ مهنم ذخؤي عيمجل ا انماوذخأ نإ : «طيحملا» يفو

 .ًابلاغ هيلإ تفتلي ال هنأل :ش ( ةيامحلا ىلإ جاتحي ال ) :م ليلقلا نألو يأ :ش ( هنألو)
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 هللا يضر- رمع لوقل رشعلا هنم ذخأن انم نوذخأي مك ملعي الو مهرد يتئامب يبرح رم نإو لاق

 نإو « هردقب ذخأي رشع فصن وأ رشع عبر انم نوذخأي مهنأ ملع نإو « رشعلاف مكايعأ نإف -هنع

 ذخألا اوك رتيل ذخأن ال ًالصأ نوذخأي ال اوناك نإو« ردغ هنأل لكلا ذخأي ال لكلا نوذخأي اوناك

 ىرخأ ةرم رم مث « هرشعف رشاع ىلع يبرحلا رم نإو لاق . قالخألا مراكمب قحأ انألو « انراجت نم

 ‹ لوحلا هيلع لوحي ىتح هرشعب مل

 انم نوذخأي مک ملعي الو مهرد يتئامب يبرح رم نو ):م:- هللا همحر- دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 اذه - هنع هللا يضر-رمع لوق :ش ( رشعلاف مكايعأ نإف : هنع هللا يضر- رمع لوقل رشعلا هنم ذخأن

 اذإ رمأب تييع : لاقي رشعلا ذخؤيف مكنم نوذخأي ام ةفرح. ه نع متزجع ناف « هانعم ردي مل بیرغ

 مكلهج نإف ىنعملاف «لهجلا وهو يعلا نم ذوخأم وه: ليقو «ينزجع وه ينايعأو هتهجل دتهي مل
 . رشعلا مهنم ذخؤي انراجت نم نوذخأي ام رشاعلا ملعي مل نأب « مكيلع لاحلا هبتشا اذإ ينعي

 ال لكلا نوذخأي اوناك نِإو « هردقب ذخأي رشع فصن وأ رشع عبر انم نوذخأي مهن ملع نإو ) :م
 يفو « نامألا مدع ةرامأ هنألو مارح ررغلاو « ةيامحلا دعب هعوقول :ش (ررغ هنأل لكلا ذخأي

 مهعنص لثمب مهيزاجيف ةازاجملا قيرطب مهنم ذخؤي ام نأل « لكلا ذخؤي : مالسإلا خيش طوسبم»

 انراجت نم نوذخأي ال برحلا لهأ ناك نإو يأ :ش ( ًالصأ نوذخأب ال اوناک نِإو ) :م اورج زني یتح

 مدع نأل :ش ( قالخألا مراكمب قحأ انألو انراجت نم ذخألا اوك رتيل ) :م مهنم :ش ( ذخأن ال ) :م ًالصأ

 . كلذب ىلوأ نحنو « مهنم مركلا ىلع لدي انراجت نم مهذخأ

 ذحأف يأ :ش ( هرشعف رشاع ىلع يبرحلا رم نإو ) :م: - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ىتح هرشعي مل ) :م لوحلا نالوح لبق برحلا راد هلوخد دعب :ش ( یرخآ ةرم رم مث ) :م رشعلا هنم

 ال هنأل : لاق مث « لوجلا هيلع لوحي ىتح : لاق هنأل « ضقانت هيف : ليق :ش ( لوحلا هيلع لوحي

 : لاقو . ظفللا اذه حيحصت يف مهضعب ملكت دقو : يزارتألا لاقو « ًالوح الإ ماقملا نم نكي

 نم عقو وهسلا لعلف «ةيبرعلا نع جراخ ديعب فلكت اذهو « لوحلا هيلع لوحي نأ ىلإ هنم دارملا
 فرح نودب ًالوح ماقملا نم نكي ال هنأل «ةيادهلا» بحاص مالك نوكي نأ زوجي ال هنأل بتاكلا

 نكي هلوق لبق يفنلا فرح نودب ًالوح الإ ماقملا نم نكي هنأل زوجي وأ« ًالوح هلوق لبق ءانثتسالا

 . یھتنا

 ىلع عضوملا اذه يف ةيشاح بتك نم ضعب - مهضعب فلكت دقو- هلوقب دارأ هنأك : تلق

 . هجولااذه

 هلوأاذكو « لوحلا نم اييرق الإ يآ « الوح الإ ماقلا نم نکی ال هلوق يف : يقانغسلا لاقو

 فنصلملا ىلع دري ال ىتح اهوطشك مهنأكف ةطوشكم الإ ةملك خسنلا ضعب يف تيأرو « يكاكلا

 . باوجب دحاو لك باجأو الإ ةملك اوركذ مهلك حارشلا نإف « حيحصب اذه سيلو ءيشب
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 دعبو قاب لوألا نامألا مكح نألو هظفحل ذخألا قحو « لالا لاصئتسا ةرم لك يف ذخألا نأل

 نإو « لالا لصأتسي ال هدعب ذخألاو ءًالوح الإ ماقملا نم نكي ال هنأل ؛ نامألا ددجتي لوحلا

 اذكو  ديدج نامأب عجر هنأل « اًضيأ هرشع كلذ هموي نم جرخ مث برحلا راد ىلإ عجرف هرشع
 ‹ ريزنخلا نود رمخلا رشع ريزنخ وأ رمخب يمذ رم نإو . لاصئتسالا ىلإ يضفي ال هدعب ذخآلا

 . امهل ةميق ال هنأل امهرشعي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . اهتميق نم يأ « رمخلا رشع هلوقو

 -هللا همحر- فسوي وبأ : لاقو مهدنع ةيلاملا يف امهئاوتس ال امهرشعي -هللا همحر- رفز لاقو

 ‹ رمخلل اعبت ريزنخلا لعج هنأك « ةلمج امهب رم اذإ امهرشعي

 :ش ( هظفحل ذخألا قحو ) :م لاملل كالهتسا يأ :ش ( لاملا لاصئتسا ةرم لك يف ذخألا نأل ) :م

 ( قاب لوألا نامألا مكح نألو ) :م هلاصئتسال ال هلام ظفحل يبرحلا نم ذخألا دارأ « لاملا ظفحل يأ

 ماقملا نم نكي ال هنأل نامألا ددجتي لوحلا دعبو) :م برحلا راد ىلإ عجري مل وأ لوحلا لحي ملام :ش

 :ش ( لاملا لصأتسي ال ) :م لوحلا دعب يأ :ش ( هدعب ذخألاو ) :م ًافنآ هيف مالكلا رم دق :ش ( لوح الإ

 . حبرلا لوصح ناكمإل

 نم عجر مث برحلا راد ىلإ عجرف ) :م يبرحلا رشع رشاعلا ذخأ نإو يأ :ش ( هرشع نإو ) :م

 هبو «نامألا ددجتل دحاو موي يف ناك ولو ء ًاثلاثو ًايناث هرشع ذخأي يأ :ش ( اضيأ هرشع كلذ هموي

 هللا يضر-زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا نب رمع نعو « ديبع وبأو روث وبأو قاحسإ لاق

 ‹ ىلوألا ةرملا يف هنيعب هب رم يذلا لاملا ناك اذإ اذه : ديبع وبأ لاقو « ةنسلا ىف رركي ال-امهنع

 «مهراد ىلإ عوجرلاب عطقنت ةمصعلا ذإ :ش ( ديدج نامأب عر هنأل ) :م هنم ذخأ هريغ ناك نإو
 . (حاضيأإلا» يف اذك ةيناث هنم ذخؤيف ددجتملا لاملاك راصف « ةديدج ةمصع تبثت انيلإ دوعلابو

 لامتحال :ش ( لاصفتسالا ىلإ يضفي ال ) :م عوجرلا دعب يأ :ش ( هدعب ذخألااذكو ) :م

 امهب رم يأ :ش ( ريزنخ وأ رمخب يمذ رم نإف ) :م هماقم رفسلا سفن ميقأف هرفس يف حبرلا لوصح

 :م ريزنخلا رشعي ال يأ :ش ( ريزنخلا نود رمخلا رشع ) :م مهرد يتئام نايواسي امهو ةراجتلا ةينب

 ‹ رمخلا ةميق نم يأ :ش ( اهتميق نم يأ رمخلا رشع) :م - هللا همحر- دمحم لوقو يأ :ش (هلوقو)

 . رمخلا نيع نم ذخآي : لوقي هنإف « قورسم لوق نعآزارتحا اذهب رسف اغنإ

 همحر-رفز لاقو) :مريزنخلاو رمخلل يأ :ش ( امهل ةميق ال هنأل « امهرشعي ال :يعفاشلا لاقو ) :م

 بجي اذهلو « ةمذلا لهأ قح يف ميوقتلا يف اذكو :ش ( مهدنع ةيلاملا يف امهئاوتسال امهرشعب : هللا

 . امهرشعيف هرمخ فلتم ىلع بجي امك يمذلاريزنخ فلتم ىلع نامضلا

 لعج ) :م فسوي ابأ نأك يأ :ش ( هنأك ةلمج امهب رم اذإ امهرشعي : فسوي وبأ لاقو ) :م

 نم تجرخأ ولو « رمخلا ثري ملسملا نأ ليلدب « رهظأ رمخلا ةيلام نأل :ش ( رمخلل اعبت ريزنخلا

 هلو زجع ول بتاكم او هل ًاكلمريصت تللخت ول ىتح ملسملا اهكليو ةمينخلا يف لخدت برحلا راد
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 يف ةميقلا نأرهاظلا ىلع قرفلا هجوو . ريزنخلا نود رمخلا رشع دارفنالا ىلع دحاو لكب رم نإف

 ء اهنم رمخلاو مكحلااذه اهل سيل لاثمألا تاوذو ءاهنم ريزنخلاو نيعلا مكح اهل ميقلا تاوذ

 يمحي الو هريغ ىلع اهيمحي اذكو « ليلختلل هسفن رمخ يمحي ملسملاو ةيامحلل ذخألا قح نألو

 « هریغ ىلع هیمحی ال اذکف« مالسإلاب هبییست بجی لب هسفن ریزنخ

 . ىلوأ رمخلل ًاعبت هلعجف ريزنخلا فالخب یلوملل ًاکلم ریصی رمخ

 اب نأ امك « ةيعبتلا مدعل :ش ( ريزنخلا نود رمخلا رشع دارفنالا ىلع دحاو لكب رم نإف ) :م

 ( رهاظلا ىلع قرفلا هجوو) ًاعبت اهمسقي لاومألا رئثاس ىلإ تمضنا اذإف « ديبعلا مسقي ال ةفينح
 يف ةميقلا نأ ) :م دارفنالا ىلع وأ امهب رم ءاوس امهدنع رشعي ال ريزنخلا نأ ةياورلا رهاظ ىلع يأ

 جوزت ول اذهلو :ش ( اهنم ريزنخلاو نيعلا مكح اهل ) :م لاثمألا تاوذ نع هب زرتحا :ش ( ميقلا تاوذ
 . نيعلاب اهاتأ ول امك لوبقلا ىلع تربجأ ةميقلاب اهاتأف ريزنخ ىلع ةيمذ يمذ

 نم نوكي ام نأل « يلثملا ىنعم يف نوكي ال يأ :ش ( مكحلا اذه اهل سيل لاثمألا تاوذ يفو ) :م

 ال اهل ًالثم نكي ملاذإو « بوصغملا هنمض ا ًارابتعا هل ًالثم هلدب نوكي نأ بجي لاشمألا تاوذ

 نم نوكي ال اميف ةميقلا ذخأو لاثمألا تاوذ نم هنأل «ريزنخلا كلذك الو اهذخأك اهذخأ نوكي

 ةميقلاب اهاتأف رمخ ىلع اهجوزت ول هنأ كلذ ىلع ليلدلاو « نيعلا ذحأ ةلزنم لزني لاثمألا تاوذ

 . لوبقلا ىلع ربجت مل
 هراد عاب اذإ يمذلا نأ ىرت الأ ‹ ميقلا تاوذ يف نيعلا مكح اهل ةميقلا نأ ملسن ال : ليق نإف

 ذخأي ال امك ةميقلا ذخأ ال نيعلا مكح اهل ناك ولف « ريزنخلا ةميقب اهذخأي ملسم اهعيفشو ريزنخب

 ‹نيعلا ةهبش اهل راصف ةقيقح ال ًامكح نيعلا ماقم تميقأ اغإ ةميقلا نأب بيجأو « ريزنخلا نيع
 ثيح «لجو زع هللا قح وهو رشعلا فالخب مهجايتحال دابعلا قح يف ربتعت مل ةهبشلا هذهو

 . ىلاعت هئانغتسال ةهبشلا هذهب تربتعا

 هيلع اتد اهب یضقو رخآ يمذ هكلهتسا هل ریزنخ ةميق ذخأ يمذب متركذ ام ضقتني: ليق نإف
 ًانيد اهب ىضق امل هنأب بيجأو ءءاضقلا زاج ام نيعلا ذخأك ةميقلا ذخأ ناك ولو «زئاج هنإف ملسمل

 بابسألا فالتخاو ‹ ببسلا فلتخي كلذ دنعو « نيدلا بحاص نيبو هنيب ةضواعم لا تعقو هيلع

 . نايعألا فالتخا ةلزنم لزني

 رمخ يمحي ملسملاو ةيامحلل ذخألا قح نألو ) :م لاثمألا تاوذ نم يأ :ش ( اهنم رمخلاو ) :م

 هیمحی ال اذکف « مالسإلاب هبییست بجی لب هسفن ریزنخ يمحبي الو هریغ ىلع اهیمحی اذكو ليلختلل هسفن
 دوجو دنع هريغ ىلإ ىدعت مث هسفن ىلع ءرملا ةيالو تايالولا يف لصألا نأل اذه . :ش ( هريغ ىلع

 اهظفح نأ هل ناك رومخ هلو ملسأ اذإ يمذلا نإ ىتح « هسفن رومح ةيالو ملسمللو يدعتلا ببس

 دوجو دنع هريغ رومخ ةيامح ةيالو هل نوكيف « اهسفنب للختت وأ « اهللختل هريغ اهظفحي وأ
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 U لجرلا ىلع ام ةأرملا ىلعو ‹ ءيش يبصلا ىلع سيلف لاب بلغت ينب نم ةأرما وأ يبص رم ولو

 لاح دق ىرخأ ةئام هلزنم يف هل نأ هربخأو مهرد ةئامب رشاع ىلع رم نمو مئاوسلا يف انركذ

 يتئامب رم ولف « هتيامح تحت لخدي مل هتيب يف امو اهتلقل اهب رم يتلا ةئاملا كزي مل لوحلا اهيلع
 رم اذإ ينعي « ةبراضملا اذكو : لاق . اهتاكز ءادأب نوذأم ريغ هنأل ؛ اهرشعي مل ةعاضب مهرد

 اهرشعي ًالوأ : لوقي -هللا همحر-ةفينح وبأ ناكو ءرشاعلا ىلع هب براضملا

 بجو ملسأ اذإ يمذلا نأ ىتح هسفن ريزنخ ةيامح ملسملل سيلو « ةنطلسلا وهو يدعتلا ببس

 ببس دوجو دنع هريغ ريزنخ ةيامح ةيالو هل نوكي الو« اهظفحي نأ هل لحي الو اهبيسي نأ هيلع
 . يدعتلا

 وأ ملسملا : ليق نإف «يدعتلا ببس دوجو دنع هريغ ىلع هيمحي الو :هلوق : يكاكلا لاقو

 اهب رمألاو ميلستلاو درلاب هرمأي يضاقلاف يضاقلا ىلإ امك احتو يمذ ريزنخ بصغ اذإ يمذلا

 انه اهو « هريغ ريزنخ ةيامح ةيالو هل نوكي ال هسفن ريزنخ ةيامح هل نكي مل اذإ : انلق «ةيامح

 . اقرتفاف ءاضقلا كلذك الو هيفوتسي ضرغل هامح هامحول

 له نم يبصلا نأل بلغت ينبب هديق امنإ :ش ( لامب بلغت ينب نم ةأرما وأ يبص رم ول و) :م

 هل بلغت ينب نم ذوخأملا نأل « رشعلا هنم ذخؤي ةراجتلا لام اهنأ نظي رشاعلا ىلع راملا برحلا

 نوذخأي مهنأ رهاظلاو « ةيامحلا ضوع هنأل ةازاجملا هجو ىلع يبرحلا نم ذوخأملاو « ةاكزلا مكح

 ىلع سيلف ) :م ًاضيأ مهنايبص نم ذخأن ال اننايبص نم نوذخأي ال مهنأ ملع ول ىتح اننايبص نم
 ةاكزلا مكح يف مهنم ذوخأملا يأ :ش ( مئاوسلا يف انركذ امل لجرلا ىلع ام ةأرملا ىلعو ءيش يبصلا

 مئاوسلا ةلزنمب راص رشاعلا ىلعرم امل ةراجتلا لام بحاص نأ امل ؛ نايبصلا نود ءاسنلا نم ذخؤيف

 . ةيامحلا ىلإ ةجاحلا يف

 يف هل نأ هربخأو ) :م « ًايمذ وأ ًاملسم راملا ناك ءاوس :ش ( مهرد ةئامب رشاع ىلع رم نمو ) :م

 قحتسي ام ىندأ نأل :ش ( اهتلقل اهب رم ىتلا ةئاملا كزي مل لوحلا اهيلع لاح دق ىرخأ ةئام هلزنم

 يف ام ىلإ هب رم اب مضي الف :ش (هتيامح تحت لخدي مل هتیب يف امو ) :م باصنلا وه ءيش ةيامحب

 ال ةفص اهنأ ىلع رجل اب « ةعاضب : هلوق : يزارتألا لاق :ش ( ةعاضب مهرد يتئامب رم ولف ) :م

 رجتيل لجرلل عفدت لاملا نم ةفئاط ةعاضبلاو « رظن هيفو « ًالاح نوكت نأ لمتحي : ليقو ءاهلبق

 نوذأم وه لب « ةعاضب نيتئاملا ةاكز يأ :ش ( اهتاكز ءادأب هل نوذأم ريغ هنأل اهرشعي مل ) :م هسفنل هيف

 . ةاكزلا ىوس ءيش ذحخأ هل سيلو ةاكزلا ريغ ذخأ ولف « ةراجتلا يف

 ( رشاعلا ىلع هب براضملا رم اذإ ينعي ةبراضملا اذكو ) :م - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 براضملا يأ :ش ( اهرشعي ألو : لوقي - هنع هللا يضر- ةفينح وبأ ناكو ) :م ةبراضملا لاب يأ :ش
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 ةلزنم لزنف اًضورع راص امدعب هيف فرصتلا نع هيهن لام لا بر كلم ال ىتح براضملا قح ةوقل

 ءادأ يف هنع بئان الو كلاب سيل هنأل ؛ امهلوق وهو باتكلا يف هركذ ام ىلإ عجر مث كلاما

 نوذآم دبع رم ولو « هل كلام هنأل هنم ذخؤيف اًباصن هبيصن غلبي حبر لاملا يف نوكي نأ الإ « ةاكزلا

 ابأ نأ يردأ ال -هللا همحر- فسوي وبأ لاق . هرشع نيد هيلع سیلو مهرد يتئامب هل

 ال هنإ امهلوق وهو ةبراضملا يف يناثلا هلوق سايقو ؟ ال مأ اذه نع عجر -هللا همحر-ةفينح

 امهنيب قرفلا يف ليقو ‹ براضملاك راصف « فرصتلا هلو ىلوملل هدي يف اميف كلملا نأل « هرشعي

 ىلوملا ىلع ةدهعلاب عجري ال ىتح هسفنل فرصتي دبعلا نأ

 يأ :ش ( هيهن لاملا بر كلمي ال ىتح ) :م كلاملا ةلزنمب راص هنأل :ش ( براضملا قح ةوقل ) :م اهلام يأ

 ‹ اًضورع ةبراضملا لام راص امدعب يأ :ش ( اضورع راص امدعب هيف فرصتلا نع ) :م براضملا يهن

 .ءارشلاو عيبلاب ةعتمأ هل يأ

 - هنع هللا يضر- ةفينح وبأ يأ :ش ( عجر مث ) :م قلطملا هفرصتب :ش ( كلاملا ةلزنم لزنف ) :م

 مل مهرد يتئاب رم اذإ براضملا نأ وهو « ريغصلا عماجلا» وهو :ش ( باتكلا يف ركذ ام ىلإ) :م

 يأ :ش ( هنأل ) :مدمحمو فسوي ىبأ لوق وه هيلإ عجر يذلا يأ :ش ( امهلوق وهو ) :م اهرشعي

 ءادأ يف ) :م كلاملا نع يأ :ش ( هنع بئان الو ) :م رهاظ وهو :ش ( كلام سيل ) :م براضملا نأل

 ناكف « هيلإ ضوف ام ىلع هتيالو رصتقت بئانلاو « ريغ ال ةراجتلا قح يف بئان وه لب :ش ( ةاكزلا
 . عضبتسملا ةلزنمب

 . اًباصن غلب براضملا نأل يأ :ش ( اباصن هبيصن غلبي حبر لاملا يف نوكي نأ الإ ) :م

 كلام براضملا نأل يأ :ش ( هل كلام هنأل ) :م هبيصن نم رشعلا يأ :ش ( هنم ذخؤيف ) :م

 . حبرلا يف هقح وه يذلا باصنلل

 نوذأملا دبعلا رشاعلا رشع يأ :ش (هرشع نيد هيلع سیلو مهرد يتئامب هل نوذأم دبع رم ولو ) :م

 : يكاكلا لاق :ش ( ال مأ اذه نع عجر ةفينح ابأ نأ يردأ ال : فسوي وبآ لاقو ) :م ةراجتلا يف هل

 . نوذأملا دبعلا يف عوجر براضملا يف هعوجر نأ حيحصلاو

 . « يخركلا رصتخم حرشالو « ديرملا »و « ديفملا» يف ركذ اذكو : تلق ) :م

 هلو ىلوملل هدي ىف امو كلملا نأل هرشعي ال هنآ امهلوق وهو ةبراضملا ىف يناثلا هلوق سايقو

 نوذأملا دبعلا راصف يأ :ش ( براضملاك راصف رجحلا نع كفو قالطإ نذإلا نأل ) :م فرصتلا
 .هالوم نع بئان الو كلاب سيل هنأ يف براضملاك

 هسفنل فرصتي دبعلا نأ ) :م براضملاو هل نوذأملا دبعلا نيب يأ :ش ( امهنيب قرغلا يف ليقو ) :م

 داز امو « اهيف عابي لب :ش ( ىلوملا ىلع ) :م يأ قحتسملا روهظ دنع :ش ( ةدهعلاب عجري ال ىتح
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 لاملا بر ىلع ةدهعلاب عجري ىتح ةباينلا مكحب فرصتي براضملاو « ةيامحلا ىلإ جاتحملا وه ناكف

 نإو دبعلا يف هنم ًاعوجر براضملا يف عوجرلا نوكي الف « ةيامحلا ىلإ جاتحملا وه لاملا بر ناكف

 وأ كلملا مادعنال هلا طيحبي نيد دبعلا ىلع ناك اذإ الإ هل كلملا نأل ؛ هنم ذخؤي هعم هالوم ناك

 ‹ ةقدصلا هيلع ينثي هرشعف اهيلع اوبلغ دق ضرأ يف جراوخلا رشاع ىلع رم نمو : لاقو لغشلل

 هيلع رم هنأ ثيح نم هلبق نم ءاج ريصقتلا نأل لدعلا لهأ رشاع ىلع رم اذإ هانعم

 عجري ىتح ةباينلا مكحب فرصتي براضملاو « ةيامحلا ىلإ جاتحملا وه ناكف ) :م قتلا دعب هب بلاطيف
 ًاعوجر براضملا يف عوجرلا نوكي الف ةيامحلا ىلإ جاتحملا وه لاملا بر ناكف « لالا بر ىلع ةدهعلاب

 يآ :ش ( هنم ذخؤي ) :م هعم نوذأملا دبعلا ىلوم ناك نإو يأ :ش ( هعم هالوم ناك نإو « دبعلا يف هنم

 ذئنيحف :ش ( هلامب طيحي نيد دبعلا ىلع ناك اذإ الإ ) :م ىلوملل يأ :ش ( هل كلملا نأل ) :م ىلوملا نم

 نأل - هللا همحر- ةفينح يبأ لصأ ىلع :ش ( كلما مادعنال ) :م قافتالاب اًسضيأ ىلوملا نم ذخؤي ال

 :م - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع حصي ال نوذآملا هدبع قتعأ اذإاذهلو هدي يفام كلي ال ىلوملا

 ال اًضيأ امهدنع نأ لصاحلاو « امهدنع نيدلاب ًالوغشم دبعلا ىنعي نيشلا حتفب :ش ( لغشلل وأ)

 . ذخألا نع عني نيدلاب ًالوغشم هنوك نكل ءامهلصأ ىلع هدي يف ام ىلوملا كلي ناك نإو ذخؤي

 يب ىلإ عجري - لغشلل وأ- هلوقو هلصأ ىلع ةفينح يبأ ىلإ عجري « كلم ا مادعنال : هلوقف
 . امهلصأ ىلع دمحمو فسوي

 اوبلغ دق ضرألا يف جراوخلا رشاع ىلع رم نمو ) :م- هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هيلع ينثي) :م رشحلا هنم ذخأ يأ « هيلع لاملااذه جراوخلا رشاع رشعف يأ :ش ( هرشعف اهيلع

 ( هلبق نم ءاج ريصقتلا نأل « لدعلا لهأ رشاع ىلع رم اذإ هاتعم ) :م ًايناث هنم ذخؤت يأ :ش (ةقدصلا

 لهأ بلغ اذإ امأو « جراوخلا رشاع ىلع يأ :ش ( هيلع رم هنإ ثيح نم ) :م رام لا لبق نم يأ :ش

 ثيح ناطلسلا لبق نم ءاج لب هلبق نم ءاج ام ريصقتلا نأل « ًايناث ذخؤي ال رشعلا اوذخأف يغبلا

 . ةيامحلاب ذخألاو مهمحي ملف مهعيض
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 زاکرلاو نداتمما يف باب
 هيفف رشع وأ جارخ ضرأ هيف دجو رفص وأ صاصر وأ ديدح وأ ةضف وأ بهذ ندعم : لاق

 ( زاکرلاو نداعملا یف باب) م

 نأل رشاعلا باب نع نداعملا باب رخأ اغإو زاكرلاو نداعملا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ:ش

 رشعلا نأل هعوقو ةرثكل جوحأ هنايب ناكف « نداعملا نم ذخؤي يذلا سمخلا نم ًادوجو رثكأ رشعلا

 يف لادلا رسكب ندعم عمج نداعملاو « هنايب مدقف « ًاتاذ ريثكلا ىلع مدقي ليلقلاو سمخلا نم لقأ

 هزکرمو ءيش لک ندعمو «ندع تانج هنمو ماقأ اذإ اًتودع برضي برض باب نم ندعي ندع

 «ًاعوضوم نوكيامل صاخ زنكلاو « ةقلخ ضرألا نطاب يف نوكي ال صاخ ندعملاو « دحاو

 ‹ ةيلهاجلا زونك وه : ليقو « نداعملا زاكرلا : ليق« «بئارغلا عمج» يف امهل حلصي زاكرلاو

 ‹ حمرلا زكري امك ضرألا يف زكري زنكلاو « هلصأ تبث اذإ ضرألا يف هحمر زكر نم هيف لصألاو
 دنع فرعلا يف بلاطملا ىهو « ضرألا يف ةنوفدملا ةيلهاجلا ضرألا زونك زاكرلا : ريثألا نبا لاقو

 زاكرلاو ندعملاو : لاق « ةخللاامهلمتحي نالوقلاو قارعلا لهأ دنع نداعملا ىهو « زاجحلا لهأ

 «نداعملا نم جرخت بهذلا نم ًاعطق باصأ اذإ لجرلا زكرأ : يوغللا ةمشيخ وبأ لاقو « دحاو

 زوكرملا ىنعمب زاكرلا : يوونلا لاقو ديبع يبأو «نيعلا» بحاص لوق وهو : لاطب نبا لاق
 زنك ةريثك ءامسأ هل ضرألا نم جرختسملا لاملا « يواحطلا حرش » يفو ٠ بوتكملا ىنعمب باتكلاك

 . اهقلخ موي ضرألا يف هللا هقلخ ال مسا ندعملاو . مدآ ونب هنفد امل مسا زنكلاف « زاكرو ندعمو

 زاكرلا نم دارملا مث . ندعملا هب داريو ركذيو « زنكلا هب داريو ركذي دقف « ًاعيمج امهل مسا زاكرلاو

 ضحم مزلي ندعملا هب ديرأ ولف « زنكلاو ندعملا نايب ىلع لمتشي بابلا نأل « زنكلا بابلا يف

 . زاكرلاو ندعملا نايب يف باب يشاترمتلا بابلا بقل اذهلو « ةدئاف الب راركتلا

 ىلإو ىلاعت هللا قولخم ىلإ عونتت ضرألا نم ةجرختسملا رهاوجلا : ةعيرشلا جات لاقو

 . زاكرلاو زنكلاو ندعملابو ةثالث ءامسأب ناعونلا فرعيو سانلا نوفدم

 وأ ةضف وأ بهذ ندعم ) :م« ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 . داصلا مضب :ش ( رفص وأ ديدح وأ صاصر

 ءديدحلاو ساحنلا وه:« بدألا ناويد » ىفو « ىناوألا هنم لمعت يذلا وه: يرهوجلا لاق

 وأ جارخ ضرأب ديق :ش (رشع وأ جارخ ضرأ يف دجو ) :م داصلا رسك هيف ءاج ديبع يبأ نعو
 ءاوسو «ءيجي امك ةفينح يبأ دنع سمخلا هيف بجي ال راد وأ ةكولم ضرأ يف دجو ول هنأل «رشع

 ينعي :ش ( اندنع سمخلا هيقف) :م ًابتاكم وأ ًادبع وأ ةأرما وأ ًايبص وأ ًايمذ وأ ًاملسم دجاولا ناک

 ‹ يرهزلا هراتخاو ديبع وبأو يروشلاو يعازوألا لاق هبو «هل يقابلاو دجاولا نم سمخلا ذخؤي

۳ 



 ناك اذإ الإ ديصلاك هيلإ هدي تقبس حابم هنأل ؛ هيف هيلع ءيش ال - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 .ةيمنتلل لوحلاو هلك ءامن هنأل لوق يف لوحلا طرتشي الف « ةاكزلا هيف بجيف ةضف وأ ًابهذ جرختسملا

 رفح نِإو « هل هيقابو سمخللا هنم جرخي مامإلا نذإب ًاندعم رفح نم نأ يهو لئاسم اذه ىلع ینبیو

 يف اكرتشا نإو « دجاولا هنأل ء هل وهف نداعملا ىلإ لصوو رفحف رخآ ءاجو « ءيش هيلإ لصي ملف
 رخآ رجأتساف ًاندعم ناطلسلا نم لبقت نمو « دجاولل وهف رخآلا نودامهدحأ دجوف رفحلا

 ةعبرأف لبقتملا نذإ ريغب اولمع نإو « لبقتملل يقابلاو سمخلا هيف بجتو ندعملا اوجرختساو

 سمخب عئابلا دجاولا ىلع عجريو يرتشملا ىلع سمخلاف زاكرلا عاب ولو « لبقتملا نود مهل سامخأ
 . نمثلا

 ( ديصلاك هيلإ هدي تقېس حابم هنأل ) :م كلام لاق هبو :ش ( هيف هيلع ءيش ال : يعفاشلا لاقو ) :م

 ( ةاكزلا اهيف بجيف ةضف وأ ًابهذ ) :م ءارلا حتفب :ش ( جرختسملا ناك اذإ الإ ) :م هذخأ نمل وهف :ش

 نأ اهحصأ : لاوقأ ةثالث ةضفلاو بهذلا ىف بوج ولا ىف ىعفاشلا دنع نكل « دمحأ لاق هبو :ش

 . ةياور يف كلامو دمحأ لاق هبو « رشعلا عبر هيف بجاولا
 . ينزملا لوق وهو « انلوق لثم سمخلا امهيف بجاولا نأ : يناثلاو

 اهوحنو رانلاب ةحجلاعملاك ةنؤمو بعتب هلانامو رشعلا هيفف ةنؤمو بعت الب هلانام : ثلاثلاو

 ام لك يفو ندعملا يف بجي دمحأ نعو « ةياور يف - هللا همحر- كلام لاق هب و« رشعلا عبر هيفف

 . لحكلاو ريقلا ىتح ضرألا نم جرختسي

 كلام لاق هبو ‹ هبهذم نم حيحصلا وه اذهو يعفاشلل :ش ( لوق يف لوحلا طرتشي الف ) :م

 ال سمخلا هيف بجاولا نأ انلبق نإ : «مهتمتت »يفو « ةاكزلاك هنأل لوحلا طرتشي : رخآ لوق يفو

 هنأل ربتعي هنأ : امهدحأ :ناهجو هيف رشعلا هيف بجاولا نإ : انلق نإو « ًادحاو ًالوق لوحلا ربتعي

 . ةاكزلاك لوحلا هيف ربتعيف ةضفلاو بهذلاب قلعتي تح

 بوبحلا يف امك لوحلا هيف ربتعي الف ضرألا لاومأ نم هنأل ربتعي ال :حيحصلا وهو يناثلاو

 . ةروشعملا

 لوحلاو ) :م ءامنلا ينعي :ش ( هلك ءامن ):م ةضفلاو بهذلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل) :م

 . لوحلا طارتشا بجي الف نيدقنلا نيع ءامنلاف « ةيمنتلل لوحلا عرش ينعي :ش ( ةيمنتلل

 اندنع نأ عم انبناج يف ركذي ملو « لوحلا طارتشا مدع يعفاشلا بناج يف ركذ : تلق نإف

 . كلذك

 ‹ ليلدلا نم ركذ اجب هافنف لوحلا طرتشي نأ هيلع ناكو « ةاكزلاب لئاق يعفاشلا نأل : تلق

 . لوحلا هيف طرتشي الف سمخل اب لوقن نحنو



 سمخلا زاكرلا يفو :مالسلا هيلع هلوق انلو

 اذه :ش ( سمخلا زاكرلا يفو ) :م : ءب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 لاق لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور

 . « سمخل ا زاكرلا يفو ءرابج ندعملاو « رابج رئبلاو « رابج ءامجعلا» : هيي هللا لوسر

 . انركذامك نوفدملا ىلعو ندعملا ىلع قلطي زاكرلا و « ارصتخمو ًالوطم هج رخأ

 يدابلا بارخلا وأ رام لا قيرطلا يف دجوي امع لئس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هب كسمتلا هجو

 يفو « نوفدملا هنم دارملا نأ ملعف « نوفدملا ىلع زاكرلا فطعف « « سمخلا زاكرلا يفو » : هيف لاقف

 . « ضرألا يف هللا هقلخ يذلا بهذلا : لاق « ؟هللا لوسر اي زاكرلا ام لثس ةريره يبأ نع ةياور

 بجي ال نأ يغبني ريقف دجاولاو « باصنلا نود ام ندعملا يف دوج وملا ناك ول : تلق نإف

 ًاباصن دوجوملا ناك ول كلذكو « ةطقللا ىف امك ريقف وهو ريقفلا سمخلا فرصم نأ ال « سمخلا

 . نويدملاو ريقفلا لوانتي ماع ثيدحلا : تلق

 رفكلا يف امهنأل ًاييرح ناك ول امك لكلا هنم ذخؤي نأ ىغبني ًايمذ دجاولا ناك ول : تلق نإف

 . ةمينغلا ىف امهل قاقحتسا ال ءاوس

 يف مهل خضري هنإف برحلا له اولتاق ول ةمذلا لهأ نإف « ةمينخلا يف قح يمذلل لب ال : تلق

 نذإب لتاق ءاوس اهيف هل ظح الف يبرحلا امأ . ةمينغلا مكح هل اميف ظح مهل نوكي نأ زاجف «ةمينغلا

 . ءيش ةمينغلا نم هل ىطعي الف «هنذإ ريغب وأ مامإلا

 ندعملا قح بجي ال ‹ هوحنو ديدحلاك هنيع ىف ةاكزلا بجت ال ىتلا سنجلا : تلق نإف

 جزوریفلاک

 ثراحلا نب لالبل عطقأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب رشعلا عبرل يعفاشلا جتحا : تلق نإف

 ىلإ رشعلا عبر اهنم ذخؤيف « رشعلا عبر ةاكزلا اهيف ذخأو ةنيدملا ةيحانب عضاوم يهو ةيلبقلا نداعملا

 نم يه : يركبلا لاقو « ةدحوملا ءابلاو فاقلا حتفب ةيلبقلاو « دواد وبأو كلام هاور < ةمايقلا موي

 ةفاضمو عرفلا نماهلامعأ؛ اولاق ءارفصلاو «ةنيدملا لامعأ نم ءارلاو ءافلا مضب عرفلا ةيحان

 .اهيلإ

 هيلع هنآ هيف سيل هعاطقنا عمو : ديبع وبأ لاقو « عطقنماذه : ربلا دبع نبا لاق : تلق

 . هنم ذخؤي لاق امن إو «كلذب رمأ مالسلاو ةالصلا

 هوتبثأ ولو ثيدحلا له هتبثي ام اذه سيل : يعفاشلا لاق : « بذهملا» حرش يف يوونلا لاقو

0 



 تناكف ةبلغ انيديأ اهتوح ةرفكلا يدي يف تناك اهنألو « ندعملا ىلع قلطأف زكرلا نم وهو

 ةيمكح ادي نيمناغلل نأ الإ « دحأ دي يف نكي مل هنأل ديصلا فالخب سمخلا مئانغلا يفو ءةمينغ

 انربتعاف دجاوللف ةيقيقحلا امأو ‹ رهاظلا ىلع اهتوبثل

 ةيورم تسيل سمخلا نود ندعملا يف ةاكزلا نإف ‹ هعاطقنا الإ ئ هللا لوسر نع ةياور هيف نكي مل

 ةجح ال هنأ ىعفاشلا فرتعا دق : ليق كلام ةياور ىف ىعفاشلا لاق امك وه : ىقهيبلا لاق

 . ليلد ريغب كلذب هرارقإ دعب هبهذم هلعجي نأ هل فيكف « هب ًاجتحم هرکذل هدنع هعفر تبثی ملو هيف

 HES هللا لوسر نع فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ریثک نع يدرواردلا هاور : تلق ناف

 . يقهيبلا هجرخأ . الوصوم ةقدصلا ةيلبقلا نداعملا نم ذخأ

 عباتي ملو « ةربشأ وبأ هب درفناو رازبلا هركذ «هلثمب جتحي ال «هفعض ىلع عمتجم ريثك : تلق

 . هدانسإ ىلع

 لاقو .ًائيش يواسي ال هنعو « هلثم دمحأ نعو « ءيشب سيل ريثك : نيعم نب ییحی لاقو

 . ثيدحلا كورتم : ىئاسنلا

 يف ةقيقح ىنعملا اذه و ‹ تابنإلا وهو « زكرلا نم قتشم زاكرلا يأ :ش ( زكرلا نم وهو ) :م

 انركذ امل :ش ( ندعملا ىلع قلطأف ) :م ةزواجملل زاجم زنكلا يفو ًابكرم اهيف قلخ هنألو « ندعملا

 . ةقيقحلل قحأ زاكرلا نم ندعملا ةدارإ تناكف

 ةلمهملا ءاحلاب :ش ( اهتوح ةرفكلا يديأ يف تناك ) :م ندعملا يضارأ نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 (سمحجلا مئانغلا يفو ةمينغ تناكف ) :م ةبلخلا ثيح نم يأ :ش ( ةبلغ انيديأ ) :م اهتزاجو اهتعمج يأ

 هلاق امع باوج :ش ( ديصلا فالخب ) :م صنلاب سمحلا مئانغلا يف اضيأ بجاولا يأ :ش

 مل ديصلا نأل يأ :ش ( دحأ دي يف نكي مل هنأل ) :م ديصلاك هيلإ هدي تقبس حابم لام هنأ : يعفاشلا

 هسايقو « ندعملا يف دوجولا مدع ىلع ديصلا يف بوجولا مدع ىلع لدي ملف دحأ دي يف نكي

 . حيحص ريغ وهو قرافلاب سايق ديصلا ىلع

 ةمينغ تناك هلوق ىلع دراو ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةيمكح ادي نيغاغلل نأ الإ ) :م

 نيماغلل هسامخأ ةعبرأ تناك سمجل ا اهيف بجي ىتح هدنع ةمينغ هذه تناك ول : لاقي نأ هريدقت

 ىلع اهتوبثل ) :م ةيقيقح ال ةيمكح ادي نيغناخلل نأ الإ : هلوقب باجأف « اذكه ةمينخلا يف مكحلا نأل

 . ضرألا رهاظ ىلع ةيمكحلا ديلا توبثل يأ :ش ( رهاظلا

 انربتعاف ) :م رهاظ اذهو « دجاوللف ةيقيقحلا ديلا امأو يأ :ش (دجاوللف ةيقيقحلا امأو ) :م



 دجو ولو . دجاولل تناك ىتح سامخألا ةعبرألا قح يف ةيقيقحلاو ٠ سمخلا قح يف ةيمكحلا

 . انیور ام قالطإل سمخل ا هيف الاقو « - هللا همحر- ةفينح يب دنع ءيش هيف سيلف اندعم هراد يف

 ءزجلا نأل ؛ ءزجلا اذه يف اذكف ىازجألا رئاس يف ةنؤم الو اهيف بكرم ضرألا ءارجأ نم هنأ هلو

 يبأ نعف . هضرأ يف هدجو نإو : لاق . اهيف بكرم ريغ هنإف زنكلا فالخب ةلمحجملا فلاخي ال
00 ۰. 

. 
 ‹ ناتیاور هيف - هللا همحر- ةفينح

 ةعبرألا قح يف ) :م ةيقيقحلا ديلا يأ :ش ( ةيقيقحلاو سمخلا قح يف) :م ةيمكحلا ديلا يأ :ش ( ةيمكحلا

 نوداذكهاولمع اغنإ:ش (دجاولل) :م -سامخألا ةعبرألا يأ - :ش (تناك ىتح سامخألا

 ةدابع هنأ عم سمخلا قح يف ةيقيقحلا ديلا اوربتعا مهنألو ةيمكحلا نم ىوقأ ةيقيقحلا نأل « سكعلا

 . ذئنيح نيهبشلاب لمعلا ليطعتبو « نيناخلا قح يف اهب لمعلا انمزلي اهتابثإ يف طاتحي

 دمحأ لاق هبو :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ءيش هيف سيلف ادعم هراد يف دجو ولو ) :م

 دلع و« لاحلل :ش ( سمخلا هيف ) :م- هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 يفو : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( انيور ام قالطإل ) :م لاحلا يف ةاكزلا بجت يعفاشلاو كلام

 . رادلاك لرنملاو توناحلاو ضرألاو رادلا نيب لصفي ملو “"”سمخلا زاكرلا

 فلاخي ال ءزجلا نأل ءزجلا اذه يف ) :م ةنؤم ال :ش ( اذكف ءازجألا رئاس يف ةنؤم الو اهيف بكرم ضرألا

 .(ةلمحلا

 . مميتلا هب زوجن نأ يغبني ضرألا ءازجأ نم ندعملا ناك ول : تلق نإف :ش

 زوجي : لمكألا لاقو بشخلاك ضرألا سنج نم سيل هنكلو [ ضرألا نم] ءزج هنإ : تلق

 . اهسنج نم سيل اذهو « ةقلخ اهئازجأ نم ال اهسنج نم وه اجب مميتلا

 . ىفخي ال لمأت هيف : تلق

 «ةرواجم لاصتا اهلاصتا نأل يأ « تفرع امك :ش ( اهيف بكرم ريغ هنإف زنكلا فالخب ) :م

 هذه مامإللو اهب لقن تناكف رادلا هذهب هصحخ امل مامإلا نإ ليقو . هيف عزانتلا صخف راجحألا

 . ةيالولا

 هضرأ يف ) :م ندعملا يأ :ش ( هدجو نإو ) :م « ريغصلا عماجل ايف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 عماحلا»ةياور يفو ‹ هيف ءيشال : لصألا ةياور يف :ش ( ناتياور - هللا همحر- ةفينح يبأ نعف

 )١( مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور .



 نود نؤملا نع ةيلاخ تكلم رادلا نأ ريغصلا عماجملا ةياور وهو امهادحإ ىلع قرفلا هجوو

 ازاكر دجو نإو« ةنؤملا هذه اذكف «رادلا نود ضرألا يف جارخلاو رشعلا بجو اذهلو «ءضرألا

 وهو زكرلا ىنعمل زنكلا ىلع قلطي زاكرلا مساو « انيور ال مهدنع سمخلا هيف بجو ارنك يأ
 ‹ ةطقللا ةلزنمب وهف ةداهشلا ةملك هيلع بوتكملاك مالسإلا لهأ برض ىلع ناك نإ مث تابثإلا

 منصلا هيلع شوقنمل اك ةيلهاجلا لهأ برض ىلع ناك نإو« هعضوم يف اهمكح فرع دقو

 ةياور يهو ) :م نيتياورلا ىدحإ ىلع يأ :ش ( امهادحإ ىلع قرفلا هجوو ) :م سمخلا هيف : ؛ريغصلا

 ‹ ضرألا فالخب يأ :ش ( ضرألا نود سمخي ملف نؤملا نع ةيلاخ تكلم رادلا نأ « ريغصلا عماجلا»

 رشعلا بجو ) :م اهيف ةنؤملا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م سمختف جارخلاو رشعلا ةنؤم اهيف نإف

 ام نكل هل ضرألا ىفطصا نإو مامإلا نأ قرفلا اذهريرقت :ش ( رادلا نود ضرألا يف جارخلاو

 اهافصأ دقف رادلا امأ :ش ( ةنؤملا هذه اذكف ) :م اهيف جارخلا وأ رشعلا بجوأ ىتح نؤملا نع اهالخأ

 . ندعملا مكح يف اذكف قوقحلا نع هل

 ندعملا نيب كرتشم مسا زاكرلا نأل اذهب رسف ان إًازنك يأ :ش (ًازاكر دجو نإو ) :م

 دنعو اندنع يآ :ش ( مهدنع سمخلا هيف بجو ) :م زنكلا هب دارأو ندعم ا نايب نم غرف دقو زنكلاو

 : تلق نإف«سمخلا زاكرلا يف » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو :ش ( انيور امل ) :م ًاضيأ يعفاشلا

 بوجو ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا هنأل « هل مومعال وهو كرتشملا ميمعت مزلي كسمتلا اذه يف

 نيب كرتشم زاكرلا ظفلو « زنكلا يف سمخلا بوجو ىلع ًاضيأ هب لدتساو « ندعم ا يف سمح ا
 . هلوقب انه اضيأ لاق امك ءزنكلاو ندعملا

 :ش ( تابثإلا وهو ) :م زاكرلا يف يأ :ش ( هيف زكرلا ىنعمل زنكلا ىلع قلطي زاكرلا مساو ) :م

 ةغل زكرلا نإف « يونعم كرتشم اذه نأ روكذملا لاؤسلا نع باوجلاو « ًاضيأ ىنعملا اذه ندعملا يفو

 نم ال ماعلا عاونآ نم دحاو لك ناكف « ماعلا ىنعملاب زنكلاو ندعملا لوانتيف تبثت زاكرلاو « تابئإلا

 لوانتي هنإف ( ٩ : ةيآلا: ةعمجلا ةروس) € عيبلااورذو» : لجو زع هلوق اذه ريظنو « كرتشملا عاونأ

 . لام لاب لام لا ةلدابم وهو ماعلا ىنعملا دارم امهالكو ءارشلاو عيبلا

 عني ال فطعلا تلق « ىضم يذلا ثيدحلا يف فطعلا ليلدب ندعملا زاكرلاب دارملا : تلق نإف

 يل رفغا بر : ىلاعت هلوق يف امك صيصختلا دعب ًاميمعت نوكي نأ زاوجل هيف زنكلا لوخد
 ٠۸(. : ةيآلا : حون ةروس) (يدلاولو

 وهف ةداهشلا ةملك هيلع بوتكملاك مالسإلا لهأ برض ىلع ) :م زنكلا يأ :ش ( ناك نإ مث ) :م

 يف :ش ( هعضوم يف ) :م ةطقللا مكح يأ :ش ( اهمكح فرع دقو ) :م مكحلا يف :ش ( ةطقللا ةلزنمب

 مسج هل ناك ام وهو :ش ( منصلا هيلع شوقنمل اك ةيلهاجلا لهأ برض ىلع ناك نإو ) :م ةطقللا باتك

 نماهلإ ذختا ام منصلا : ريثألا نبا لاقو « نثو وهف ةروص الو مسج هل نكي مل نإف «.ةروص وأ
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 مت هنأل دجاولل هسامخأ ةعبرأف ةحابم ضرأ يف هدجو نإ مث . انبي امل لاح لک ىلع سمخل ا هیفف

 دنع مكحلا اذكف ةك ولم ضرأ يف هدجو نإو « هب وه صتخيف نيمناغلل هب ملع ال ذإ هنم زارحإلا

 ةفينح يبأ دنعو . هنم يهو ةزايحلا مامتب قاقحتسالا نأل - هللا همحر- فسوي يبأ

 هنأل ‹ حتفلا لوأ ةعقبلا هذه مامإلا هكلم يذلا وهو هل طتخملل وه - هللا امهمحر-دمحمو

 ‹ رهاظلا ىلع تناك نإو ‹ نطابلا يف ام هب كلميف صوصخلا دي يهو هيلإ هدي تقبس

 وأ اصاصر وأ ةضفوأ ًابهذ دوجوملا ناك ىنعي :ش ( لاح لك ىلع سمخلا هيفف ) :م ىلاعت هللا نود
 ءاوسو « ىثنأ وأ ناك ًاركذ ًايمذ وأ ًاملسم ًادبع وأ ارح ًاريبك وأ ًاريغص دجاولا ناك ءاوسو « اهريغ
 ناك اذإ الإ « هنم ذخؤيف ًانمأتسم وأ اًيبرح دجاولا ناك اذإ الإ تاوم وأ ضرأ وأ راد يف هدجو
 فلتخا ةكولم ضرأ يف هدجو نإ هنأ ريغ «« مهطورش دنع نوملسملا » : هيي هلوقل هايإ هعطقأ مامإلا
 يأ :ش ( انيب امل ) :م سمخلا بوجو يف فالخ ال هنإف «سامخألا ةعبرأ قحتسي نميف انباحصأ
 . « سمخلا زاك رلا يفو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ةعبرأف ) :م اهريغو لابحلاو زوافملاك :ش ( ةحابم ضرأ يف ) :م زنكلا يأ :ش ( هدجو نإ مث ) :م

 هيلإ همضو هظفح اذإ اًرارحإ هزرحأ ءيشلا تزرحأ نم :ش ( هنم زارحإلا مت هنأل ؛ دجاولل هسامخأ
 نم يأ هنم زارحإإلا مت هنأل : هلوقل ليلدلا اذه :ش ( نيمناغلل هب ملع ال ذإ ) :م ذخألا نع هناصو
 صتخيف يأ :ش (هب وه صتخیف) :م كلذك ناك اذإف دجاولا زارحإب يأ هب : هلوق .روكذملا دجاولا
 دجاولا اذه نكلو « هب زارحإلاو « ءاليتسالا مهل نيغاغلا نأ هيف لصألاو « هزرحأ يذلاب دجاولا

 . سامخأ ةعبرأ وهو سمخلا نم يقب اب صتخاف زارحإلاب مهقبس

 . سمخلا هيف بجو فيكف دوجومب سيل زرحملا اذه زارحإ :تلق نإف

 . كلذك بجاولاف « اراهج ذخألا ءادتبا :تلق

 ذخؤي : ينعي « انه مكحلا نم روكذملاكف يأ :ش ( مكحلا اذكف ةك ولم ضرأ يف هدجو نإو ) :م
 اذإ هزوحي هزاح نم :ش ( ةزايحلا مامتب قاقحتسالا نأل ؛ فسوي يبأ دنع ) :م هل يقابلاو ٠ سمحجلا هنم

 . دجاولا نم ةئشانلا ةزايحلا يأ :ش ( هنم يهو ) :م هب دبتساو هکلمو « هضبق

 « هل طتخا يذلا يأ :ش ( هل طتخملل وه - هللا امهمحر - دمحمو « ةفينح يبأ دنعو ) :م

 نأ كلذو « حتفلا موي ينعي :ش ( حتفلا لوأ ةعقبلا هذه مامإلا هكلم يذلا وهو ) :م : هلوقب هرسفو
 اهيلع لعجيو « هل ةيحانلا كلت لعجيو « ةيحان نيغناغلا نم دحاو لكل لعجي ةدلب حتف اذإ مامإلا
 معمج يهو ةفوكلاو « ةرصبلا ططخ تيمس هنمو « اهزاتحا دق هنأ ملعيل اًطخ اهيلع طخي ةمالع
 ينعي :ش ( صوصحخلا دي يهو) :م هذخأ يذلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ هدب تقبس هنأل ) :م رسكلاب ةطخ
 . (نطابلا يف ام) :م صوصخل اب يأ :ش ( هب كلميف ) :م هيلإ هقبسل هب هدي تصتخا

 اذه صوصخلا دي يأ « لصولل نإ ةملك :ش ( رهاظلا ىلع ) :م هدي :ش ( تناك نإو ) :م
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 فالخب اهيف عدوم هنأل هكلم نع جرخت مل عيبلاب مث ةردلا كلم ةرد اهنطب يف ةكمس داطصا نمك

 كلام ىصقأ ىلإ فرصي هل طتخملا فرعي مل نإو ‹ يرتشملا ىلإ لقتنيف اهئازجأ نم هنأل ؛ ندعملا

 مالسإلا يف فرعي

 نم ةتباث هل طتخملا دي نأ اهصخلمو « «هطوسبم» يف مالسإلا خيش اهدروأ ةهبش عفدل عومجلا

 يف امك كلملا تبثت ال ةيمكحلا ديلاو « اًريدقت نطابلا ىلع لدت رهاظلا ىلع ديلا نإ ثيح نم هجو
 دي نأ باوجلاو « مهل اكلم رصي مل اذه عمو « نطابلا يف ام ىلع ةتباث ادي مهل نإف ‹ نيماغلا قح

 الأ « ندعملا يف امك حابملا يف كلملا تبثي ةباملا هذهب تناك أذإ ةيمكحلا ديلاو « ةصاحخ دي هل طتخلا

 . صوصخلا ىلع ةيمكحلا ديلا توبثل ذفان ريغ اهلبقو «ذفان ةمسقلا دعب يزاغلا فرصت نأ ىرت

 جرخت مل ) :م ةكمسلا عيب يأ :ش ( عيبلاب مث ةردلا كلم ةرد اهنطب يف ةكمس داطصا نمك ) :م

 : لاق ثيح ‹ عضوملااذه يزارتألا رسف اذكه ةكمسلا يف يأ :ش ( اهيف عدوم هنأل هكلم نع ةردلا

 ندعملا فالخب ‹ دايصلا كلم نع ةردلا جرخت ال ةكمسلا عابف ةرد اهنطب يف ةكمس داطصا نمك

 هكلم نع جرخي مل زنك اهتحت يتلا ضرألا عيب يأ عيبلاب مث : يقانغسلا لاق « نتملا يف هركذ امك

 عجرت ىتح اهنأل لقي ملو ريكذتلاب هنأل هلوق ةلالدب هكلم نع زنكلا جرخي مل يأ « ريكذتلا ظفلب
 وهو « هلاعبت يكاکلا هرسفاذكو ‹ضرألا يف عدوم زنكلا نأل يأ « اهيف عدوم هنأل ؛ ةردلا ىلإ

 . باوصلا

 ةبوقثم ةردلا نوك نيب لصفي مل ةياورلا رهاظ يف لاقف ةردلا ةلأسم يف مالسإلا خيش ركذ مث

 ريغ تناك نإو « زنكلا ةلزنمب اهنأل يرتشملا كلم يف لحخدت مل ةبوقثم تناك نإ : ليقو ءال وأ

 اعبت نوكيف كمسلا هلكأي شيشح هنأل ؛ ًاًربنع اهنطب ىف دجوف ةكمس داطصا نمك لخدت ةبوقثم

 ‹ فدصلا لكأي كمسلا نأل ؛ يرتشملل يهف فدصلا يف ةردلا تناك نإ : «طيحملا» يفو .هل

 ال هنأل هل نکی مل اًرانید هنطب يف دجوف ًالمج یرتشا ولو «ېرتشملل وهف كمسلاب هلکأب ام لکو

 . ةداع هلكأي

 نم هنأل هيلإ ضرألا لاقتناب ينعي :ش ( يرتشملا ىلإ لقتنيف اهئازجأ نم هنأل ندعملا فالخب ) :م

 . ضرألا قورع

 فرعي مل ينعي :ش ( مالسإلا يف هل فرعي كلام ىصقأ ىلإ فرصي هل طتخملا فرعي مل نإو ) :م

 تيب يف عضوي رسيلا وبأ ركذو « يسخرسلا رايتخا وهو « هرخآ ىلإ فرصي ةيارد الو هل طتخلا

 هلوق لوقلافاهاعدا نإف « هتعضو انأ : ضرألا كلام لقي مل اذإاذه يشاترمتلا هركذ اذك ءلالا

 . هللا همحر - فسوي يبأ فالح هيف زنك هنأ اقداصت نإو « قافتالاب

 نإو - هللا همحر - كلام لاق هبو « هاعدااذإ ىلوأ كلاملا : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو

 اهرماع فرعي ملو هعدي مل ولو « هل هكلم يف ام نأ رهاظلا نأل ؛ ىلوأ كلاما ناك هريغ هعزان
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 لعجي ليقو . لصأ هنأل بهذملا رهاظ ىف اًياهاج لعجي برضلا هبتشا ولو ءاولاق ام ىلع

 هدر ازاكر مهضعب راد يف دجوف نامأب برحلا راد لخد نمو « دهعلا مداقتل اننامز يف ايمالسإ

 «اًصوصخ اهبحاص دي يف رادلا يف ام نأل « ردغلا نع ازرحت مهيلع

 مامإلا ىلإ هعفدي عئاض لام هنأ لافقلا نعو « هكلتيو « ةنس هفرعي ةطقل لعجي هنأ بهذملا رهاظ

 « ىلوأ وهف هل لاملا نأ ىعداو « ةحابإ وأ ةراعإب هدي ىف ىضارألا تناك ولو « لام لا تيب يف هعضيل
 كلاما : ينزملا لاقو « ديلا بحاص هنأل ؛ ناكمإلا طرشب نيميلا عم هل لوقلاف « عزانم هعزان ولو

 : نالوق باصنلا رابتعا يفو «ضرألل عبات نيفدلا نأل « ىلوأ

 يف اذكو « «مألا »يف هركذ ربتعي : ديدجلا يفو ثيدحلا مومعل انلوقك ربتعي ال : امهدحأ

 . نورحأتملا يأ :ش ( اولاق ام ىلع ) :م «ةيلحلا»

 لعجي) :م ةيلهاجلا برض وأ مالسإلا برض وه له فرعي مل نأب :ش ( برضلا هبتشا ولو ) :م
 لعجي : ليقو ) :م مدقي لصألا وه يلهاجلا نأل يأ :ش ( لصألا هنأل٬ بهذملا رهاظ يف اًيلهاج

 هنأ رهاظلاف « مالسإلا دهع يأ :ش ( دهعلا مداقتل اننامز يف ) :م اًيمالسإ لعجي يأ :ش ( ايمالسإ

 نأل ؛اهيف ناك نم يأ « دجاولل يقابلاو « سمخيي مهنوفدم هنأ ملع ول ىتح « رافكلا نوفدمب سيل

 . ةنس اهفرعي ام ةطقل : يعفاشلا لاقو « اًيبرح نوكي نأ الإ « كلذك لعف - هنع هللا يضر - اًيلع

 دمحم عضو : «طيحملا» يفو :ش ( اراک ر مهضعب راد يف دجوف نامأب برحلا راد لخد نمو ) :م

 يرودقلاو ءزنكلا ال اًتدعم زاكرلاب دارأ : مالسإلا خيش لاق ءزاكرلا يف «عماجلا» يف ةلأسملا هذه

 . ءاوس ةروصلا هذه يف ندعملاو زنكلا نأ كل نيبأ اذهف زنكلا يف اهعضو

 ء اًزنك وأ اًتدعم وأ ءازاكر دجو اذإ برحلا راد يف لخادلا نأ ملعا انه اه : يزارتألا لاقو

 . ىهتنا «نامأ ريغب وأ نامأب لخد ءاوس « سمح الب هل وهف ءارحصلا يف هدجو ناف

 كلم ريغ يف ءارحصلا يف دجو اذإ هنأل ؛ مهدحأ راد يق دجو اذإ : هلوقب ديق فنصملا :تلق

 يفو « ةيكلاملا نم نوشجاملا نبا لاق هبو نامأ ريغب وأ نامأب لخد « سمخي الو « هل وهف « مهدحأ

 راد يف دجو نإ : يعفاشلا لاقو « هل بيطي الو « هكلم هجرخأو نامأب اهلخد نإ : ؛ةينقلا»
 ‹ حيحصلا يف هنع نوبدي اوناك اذإ اذكو «هل يقابلاو ٠ سمحلا هيفف هنع نوبدي ال تاوم يف برحل ا

 . سمخلا جارخإ دعب شيجلا نيب وه : يعازوألا لاقو « شيجلا نيب وه : كلام لاقو

 نع زارتحالا لجأل يأ :ش ( ردغلا نع ازرحت ) :م برحلا لهآ ىلع يأ :ش (مهيلع هدر ) :م

 ام نأل ) :م «ةمايقلا موي هب فرعي ءاول رداغ لكل » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مارح وه يذلا ردغلا

 . هريغل سيل هب صتخم ينعي صوصخلا ثيح نم يأ :ش ( اص وصخ اهبحاص دي يف رادلا يف
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 «هيف ءيش الو اردغ دعي الف صوصخلا ىلع دحأ دي يف سيل هنأل هل وهف ءارحصلا يف هدجو نإو

 هلوقل سمخ لابجلا يف دجوي يذلا جزوريفلا يف سيلو : لاق . رهاجم ريغ صصلتم ةلزنمب هنأل
 ‹ رجحلا يف سمخ ال : يب

 :ش (هل وهف ) :م هيف دح ال كلم الإ اهعضومو ةزاغملا هب دارأ :ش ( ءارحصلا يف هدجو نإو ) :م

 (اردغ دعي الف صوصخلا ىلع دحأ دي يف سيل هنأل ) :م سمخي يعفاشلا دنعو سمخي الو هل هلك يأ

 يف انراد يف كلذ نم ًائيش دجو ول نمأتسملا نإف « ءارحصلا ىلع ةتباث مهدي : ليق نإف:ش

 يف انه نمأتسملا دجو امو كلذك نوكي نأ بجيف . ًامكح هيلع اندي توبثل هيف هل قح ال ءارحصلا

 ربتعتف ماكحأ راد انراد نأب بيجأو « ةقيقح ال امكح تتبث ءارحصلا يغءام ىلع ديلا : انلق مهراد

 كلذو ةيمكحلا ال ةيقيقحلا ديلا اهيف ربتعتف مكح ال رهق راد اهنإف مهراد فالخب اهيف ةيمكحلا ديلا
 . « ةمئألا سمش عماج» يفاذك ءارحصلا يف ام ىلع دجوي مل

 مل يذلا يمذلاو ملسملاو برحلا راد يف ريسألا باصأ نإ امأو :« يواحطلا حرش » يفو

 الو رشع الب امهل وهف يبرحلا كلم يف اباصأ اميف الإ نمأتسملاك وهف ندعم وأ زنك نم انيلإ رجاهي

 يمذ وأ ملسم رح يف ام هجوب مهيديأ يف ام صلختي نأ نمأتسملل سأب الف هاجرخأ اذإو ٠ سمخ
 مهضعب لتق ىلع كلذ ىتأ نإو « مهذقنتسي ىتح مهلتاقيو ملسملا دلو مأ وأ ربدم وأ بتاكم وأ

 . مهيلع ئزجي ال ءالؤه نألا

 . مهكاسمإ يف نيملاظ اوناك اوملسأ ول اذهل

 اذه نأل يأ :ش ( رهاجم ريغ صصلتم ةلزنمب هنأل ) :م هيف سمخ ال يأ :ش ( هيف ءيش الو ) :م

 وهو ءاليتسا ريغ نم ةيفخ صوصلل ارشابم يأ صصلتي يذلا صصلتملاو ءارحصلا يف دجاولا

 . رهاجم ريغ هلوق ینعم

 لابجلا يف دجوي يذلا جزوريفلا يف سيلو ) :م «ريغصلا عماجل ا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 قبئزلا نم دعب هركذ ام هريغ وأ انه دجويامعًآزارتحا- لابحلا ىف- هلوقب ديق اغنإ :ش ( سمخ

 هيلع هلوقل ) :م لاومألا رئاسك ةمينغلا لام نأل قافتالاب سمخي هنإف آرهق رافكلا نئازخ يف ؤلؤللاو
 . (رجحلا يف سمخال ):م : ايب لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا

 نع بيعش نب ورمع نع يعالكلا رمع يبأ نب رمع نع « لماکلا» يف يدع نبا هاور اذه
 رمع يبأ نب رمع يدع نبا فعضو « رجحلا ىف ةاكز ال» : هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هیبأ

 ًاضيأ هجرخأو «ةظوفحم ريغو ةركنم هثيداحأف ةيقب ريغ هنع ثدح نم ملعأ ال لوهجم هنإ : لاقو

 ىمزرعلا فيعضت لقنو « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ىمزرعلا هللا دبع نب دمحم نع
 نع  هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا جرخأو هيف مهقفاوو سالفلاو يئاسنلاو نيعم نباو يراخبلا نع

 ةراجتلل ناك نإف « ةراجتلل نوكي نأ الإ ةاكز درمزلا رجح الو ؤلؤللا رجح يف سيل : لاق ةمركع
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 اًئالخ -هللا همحر- دمحم لوق وهو « رخ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف سمخلا قبئزلا يفو

 -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ربنعلاو ؤلؤللا يف سمخ الو فسوي يبأل

 .ةاكزلا هيقف

 الإ هب مميتلا زوجيو عبطني ال هنأل رجح جزوريفلاو « رجحلا يف سمخ ال : يقانغسلا لاقو
 - برعم وهو رجحلا يف ةاكز ال : « طوسبملا » يف ركذو « ضعب نم أوضأ راجحألا ضعب نأ

 . ةزوريب

 برع دقو برعم يسراف وهو سمخلا هيف بجي قبئزلا نأ يأ :ش ( سمخلا قبئزلا يفو ) :م
 ارخآ ةفينح يبأ لوق يف ) :م ةزمهل ا دعب ءابلا رسكب لوقي نم مهنمو « ةدحوملا ءابلا حتفبو ةزمهلاب

 . :ش ( فسوي يبأل ًافالخ - هللا همحر- دمحم لوق وهو

 يكحو هيف ءيش ال : ًالوأ لوقي ناك لوألا هلوق يفو « هيف ءيش ال ًالوأ لوقي ةفينح وبأ ناك

 لزأ ملف سمخل ا هيف :لوقأ تنكو « هيف ءيش ال ًالوأ لوقي ناك ةفينح ابأ نأ فسوي يبأ نع
 تيأر مث هيف ءيش ال نأ تيأر مث « سمخلا هيف : لاق ىتح صاصرلاك هامزلي لوقو هرظانأ

 ‹ سمخلا هيف دمحم لوق وهو لوألا فسوي يبأ لوق وهو رخآلا ةفينح يبأ لوق ىلع نأ لصاحل ا

 عبطني الو هنيع نم عبني هنأل هيف ءيش ال لوألا ةفينح يبأ لوق وهو رخآلا فسوي يبأ لوق ىلعو

 . طفنلاو ريقلاك وهف هسفنب

 راصف ءالدلاب يقستسي هنأ ليلدب نيعم وهو سمخيال : فسوي وبأ لاق : يشاترمتلا لاقو

 . رانلاب بيذأ ول امك راصف هندعمو ضرألا ةرارح هتباذأ رهوج هنأ امهلو « طفنلاك

 ماللاو نيواوبو نيتزمهب ؤلؤللا :ش ( دمحمو ةفينح يب دنع ربنعلاو ؤلؤللا يف سمخ الو ) :م
 فيفختب لاقي ال : ليق تاغل عبرأ ؤلؤللا يف : لاق« سكعلابو ةزمهلاب ىلوألاو واولاب ةيناثلاو
 يف ءيش الو ءام هلصأ اذه ىلعف « ًاؤلؤل ريصيف فدصلا يف عقي عيبرلا رطم ؤلؤللاو « ةغل ةزمهلا

 ۰ . ءاملا

 شيشحل ا ةلزنمب رحبلا يف تبني هنإ:ليق « ربنعلاو ؤلؤللا هيف قلخي ناويح فدصلا نإ : ليقو
 لحاسلا ىلإ جوملا اهيقليف رسكنت ةريجش هنإ : ليقو « دمحم نع متسر نبا هاور اذكه : ربلا يف
 هلك كلذ ركذ « ءيش باودلا ءاثخأ يف سيلو « ةباد يشخ هنإ : ليقو ٠ ءيش راجشألا يف سيلو

 اعرف رحبلا رعق يف نوكي تبن ربنعلا : ليقو ءرحبلا يف نيع نم جرخي : ليقو ء٠ طوسبملا» يف
 دبز هنإ : ليقو « ديجلا وهف توحلا هعلتبي ملامو هتاررمل هظفل هنطب يف رقتسا اذإف توحلا هعلتبي

 اهضعب حيرلا برضي لازي الف دبزلا اهنم راص جاومألا هيف تمطالت اذإ رحبلا نإ : اولاق و« رحبلا

 ال ام بهذيو لحاسلا ىلإ هفذقيف دمجتي مث ًاربنع دقعنيف دبزلا يف يفص ام ثكيي ىتح ضعب ىلع
 عفني ام امأو « ءافج بهذيف دبزلا امأف  هباتك يف ىلاعت هللا راشأ هيلإو « ءافج دبزلا نم هب عفتني
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 يضر- رمع نأل ؛ سمخ رحبلا نم جرخت ةيلح لك يفو امهيف -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 هنم ذوخأم لا نوكي الف رهقلا هيلع دري مل رحبلا رعق نأ امهلو « ربنعلا نم سمخلا ذخأ -هنعهللا

 هبو رحبلا هرسد اميف -هنع هللا يضر- رمع نع يورملاو . ةضف وأ اًبهذ ذوخأملا ناك نإو « ةمينغ
mm» 

 لوقن

 . هنم دبزلاو ءاملا يف سمح الو « (۱۷ةيآلا: دعرلا) € ضرألا يف ثكميف سانلا

 لك يفو ) :م ربنعلاو ؤلؤللا يف يأ امهيف سمنلا بجي يأ :ش ( امهيف : فسوي وبأ لاقو ) :م

 نزو ىلع ةيلحلا :ش ( سمخ رحبلا نم جرخت ) :م ةيلح لك يف اًضيأ سمخلا بجي يأ :ش ( ةيلح
 ول :انخياشم لاق“ طوسبملا» يفو . امهريغو ةضفلاو بهذلا نم هب نيزي ام يهو رسكلاب ةلعف

 نع بيرغاذه :ش ( ربتعلا نم سمخلا ذخأ -هنع هللا يضر- رمع نأل ) :م هريغ رهق عني رحبلا رعق

  هفنصم)» يف قازرلا دبع هاور -هنع هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمع نع وه اغإو باطخلا نب رمع

 يف ةبيش يبأ نبا هاورو « سمخلا ذخأزيزعلا نب رمع نأ لضفلا نب كامس نع رمعم انربخأ

 . ربنعلا سمخ زيزعلا دبع نب رمع نأ ثيل نع نايفس نع عيكو انثدح هفنصم)»

 دمحم نبا زيزعلادبع نع دامح نب ميعن انربخأ « لاومألا باتك» يف ديبع وبأ ىور : تلق نإف

 ىلإ بتك : لاق ةيمأ نب ىلعي نع سابع نبا نع زيزعلا دبع هامس دق لجر نع حور نب ءاجر نع
 . رشعلا ربنعلا نم ذخآ نأ - هنع هللا ىضر- رمع

 يرصبلا نسحلا لوق وه فسوي ىبأ لوقو « فيعض ه دانسإ اذه ةديبع وبأ لاق : تلق

 . مهنع هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمعو يرهزلاو

 ينعي :ش ( رهقلا هيلع دري مل رحبلا رعق نأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م
 ابهذ ذوخاأملا ناك نإو ) :م هيف ءيش الو :ش ( ةمينغ هنم ذوخأملا نوكي الف ) :م ةردقلا مدعل ءاليتسالاب

 نأل هلوقل فسوي يبأ لالدتسا نع باوج اذه :ش ( - هنع هللا يضر- رمع نع يورملاو ) :م

 ذئنيح قبي ملف « لوقن رحبلا هرسد يذلا ربنعلا يف سمخلا بوجوب يآ :ش ( لوقن هبو ) :م ربلا ىلإ

 رسد نم « باتكلا » يف ركذ ام قلطب فسوي يبأ لوق عفد متي ال نكل : يقانغسلا لاقو

 ام ىلع اًضيأ رحبلا هرسد امن ربنعلا ناك سابع نبا ثيدح يف نإف « سمخل ا هيف بجي يذلا رحبلا

 لوخد ديفيل سمخلا بجوي يذلا ديقلا ةدايز نم دب الف هنع سمخلا ىفنو ‹ « طوسبملا » يف هركذ

 هرسداميف - هنع هللا يضر-رمع نع يورملاو : لاقي نأ وهو رمع ثيدح يف رحبلا رسد
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 ازاکر دجو عاتم

 هوذخأف برحلا راد رحب لحاس ىلع هودجوف برحلا راد شيجلا لخدف برحلا راد نم يذلارحبلا

 . سمخلا بجيف ةمينغ ناكف

 هذخأو مالسإلا راد يف يذلا رحبلا هرسد اميفف - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح امأو

 الف نيملسملا نم دحاو هذخأ نكلو برحلا راد يف يذلا رحبلا هرسد اميف وأ سانلا نم دحاو

 . ىهتنا « سمخ صصلتملا ذخأ اميف سيلف « دهاجملاك ال صصلتملا ةلزنم هنأل هيف سمح

 . ديفي ال ليوطتلا اذه : تلق

 هفالخ هنع يور لب « انركذ امك تبثي ملف -هنع هللا يضر- باطخل ا نب رمع نع رثألا امأ

 . رمامک

 دبع نب دواد نع میرم يبأ نبا نع ىور دیبع ابأ نِإف -هنع هللا يضر- سابع نبا رثآ امأو
 ‹ سمخ ربنعلا يف سيل : لاق سابع نبا نع ثدحي رانيد نب ورمع تعمس راطعلا نمحرلا
 نأ سابع نبا نع هيبأ نع سوواط نبا نع يروثلا انربخأ قازرلا دبع هاور « هفالحخ هنع یورو

 نإ : لاقف ربنعلا نع -امهنع هللا يضر- سابع نبا لأس- ندعب ًالماع ناكو - دعس نب ميهاربإ

 ىلإ بتك ةيمأ نب ىلعي نأ يور ام : هلوقب فسوي ىبأل يزارتألا لدتساو « سمخلاف ءيش هيف ناك

 بيس كلذ : هيلإ بتكف رحبلا لحاس ىلع تدجو ةربنع يف -هنع هللا يضر- باطخ ا نب رمع

 . ىهتنا ٠ سمخلا رحبلا هرسد اميفو اهيف ءاشي نم هيتؤي هللا بيس نم

 هل نأ عم فيعض وأ حيحص ثيدح وه لهو ثيدحلا لهأ نم اذه یور نم نیبی مل : تلق

 نكيف ءابلا تحت نيسلا دعب ةدحاو ةطقن عضوو وهام ببسلا نبي ملو بابلا اذه يف ةضيرع ىوعد
 رخآ ءايلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب بيس الإ وه سيلو نيتدحوم نيءابب ببس هنأ هيف رظانلا

 . ةدحوم ءاب هرخآ يفو فورحلا

 وأ ةيلهاجلا يف نوفدملا لاملا هب ديري بيس عمج بويسلا :-هللا همحر- يرشخمزلا لاقو

 نم قورع بويسلا : ليقو :ش (زاكرلا) :م لصألا يف بويسلا :ريثألا نبا لاقو ٠ ندعملا

 . ىهتنا « رهظيو هيف نوكي يأ ندعملا يف بيست ةضفلاو بهذلا

 فسوي ىبأ لوق قباطي ال هنأل بسانم ريغ فسوي ىبأل ةجح رثألااذه يزارتألا ركذ : تلق

 ٠ . لمأتلا ىلع ىفخي ال ام ىلع ربنعلا يف سمخلا ذخأ يف

 ىلع بصن - اًراكر- هلوقو « ةفصلاب صصخت ةركن ادتبم عاتم :ش ( ازاكر دجو عاتم ) :م

 تيبلا يف اًعوضوم هنوك لاح الو ةطقل هنوك لاح ال اراكر هنوك لاح عاتملادجو يأ لاحلا

 « اًبطر هنم بيطأ رسب اذه : لوقت امك لاحلا باب يف ردصملا ةلرنمب مسالاو نيدقنلا نم امهريغو
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 بهذلا ةلزنمب ةمينغ اهنآل اهل كلام ال ضرأ يف دجو اذإ هانعم «سمخلا هيفو هدجو يذلل وهف

 . ملعأ هللاو ةضفلاو

 . لبق اميف هرسف امك هرسفي ملو زاكرلا مهبأو

 ريغ ضرأ يف عاتم زنك دجو اذإ ينعي « ازنك يأ -اراكر دجو عاتم- هلوقب يزارتألا هرسفو
 نكل ةفلتخم عاتملا ريسفت يف خياشملا ظافلأ : ةعيرشلا جات لاقو « سمخلا هيف بجي ةكولم

 اصاصر وأ ةضف وأ اًبهذ ةينآ وأ اًماعط وأ اًناثأ وأ اًبايث هب عتمتي ام لك دارأ -هللا همحر- هنأ حيحصلا

 هب دارملا : ليقو « هوحنو صاصرلا نم تيبلا يف هب عتمتي ام عاملا : يقانغسلا لاقو . اديدح وأ

 ريغ نم اًضحم اًراركت عقي هنأل « حصي داكي ال ام ةضفلاو بهذلاب مهريسفتو : لاق « بايلا

 ةضفلاو بهذلا ةلزنج ةمينغ هنأل - هلوق وهو باتكلا ظفل نإو « ةضفلاو بهذلا قح يف ةدئاف

 . ةضفلاو بهذلا عاتملاب دارملا نوكي نأ يضتقي

 يذلا بهذلا زاكرلا »: اَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع « مامإلا» يف يور : تلق

 ىيحي لاق ‹« يزنعلا يلع نب رابج ىلعي وبأ هيفو «ةفرعملا» يف يقهيبلا هاورو «« ضرألاب تبني

 يف » ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع اًضيأ يقهيبلا هاورو « نيل ةعرز وبأ لاقو قودص

 موي ضرألا يف هللا هقلخ يذلا بهذلا»: لاق ؟ هللا لوسر اي زاكرلاامو : ليق « سمخل ا زاكرلا

 . هتحص ىلع لدف هيلع ملكتي ملو اًضيأ « مامإلا» يف هركذو . «٩ تقلخ

 هانعم ) :م سمخلا هيف بجي يأ :ش ( سمخل ا هیفو ) :مًادتبملا ربخ :ش ( هدجو يذلل وهف ) :م

 ام هيف مكحلاف كلام اهل ناك اذإ هنأل اهل كلام ال : هلوقب ديق :ش ( اهل كلام ال ضرأ يف دجو اذإ

 ةريره يبأ ثيدح هيلع لدي :ش ( ةضفلاو بهذلا ةلزنمب ةمينغ اهنأل ) :م ةضفلاو بهذلا يف ركذ

 .ًافنآ ر وكذملا
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 وه نب رف و وفهيبلا هاور . ادج فيعض وهو ديعس نب هللا دبع هب درفت : لاقو )۱٥۲/٤( اهاور (۱)
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 رامنلاو عورزلا ةاكز باب
 هتقس وأ احيس ىقس ءاوس رشعلا هريثكو ضرألا هتجرخأ ام ليلق يف : هللا همحر- ةفينح وبأ لاق

 ءامسلا

 ( رامثلاو عورزلا ةاكز باب ) :م

 عرش ةقلطملا ةيلاملا تادابعلا نايب نم غرف ال رامثلاو عورزلا ماکحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 «اديقم نوكيف فرعام ىلع ةنؤملا ىنعم اهيف ةدابع رشعلااذهو ةديقملا ةيلاملا ةدابعلا نايب يف

 . ةاكزلا فراصم فرصي -رشعلا يأ - هيلع ةاكزلا مسا قالطإو

 امهلوق ىلع تجرخ انه اه ةاكزلا ةيمستف :-هللا همحر- يردركلا نيدلا ردب مامإلا لاقو
 نأل رشعلا ىلع رطفلا ةقدص مدقي ملو « ةاكز عرف وه ناكف ءاقبلاو باصنلا ناطرتشي امهنأل

 وهو اهببس داحتالو ةرسيملا ةردقلا ىلع ءانب امهنم دحاز لك نوكل ىوقأ ةاكزلاب رشعلا ةبسانم
 اوقفنال : ىلاعت هلوق رشعلا بوجو ىف لصألاو سأرلا اهببس نأل ؛ رطفلا ةقدص فالخب « كللا
 . (۲۹۷ةيآلا :ةرقبلا) (ضرألا نم مكل انجرخأ امو متبسك ام تابيط نم

 جارخإ ضرألا نم جرخملا نم قافنإلاو ةاكزلا جارخإ بوسكملا نم قافنإلا نورسفملا لاق
 هاور اميف لَ يبنلا لوقو ١ ٠٤١( ةيآلا : ماعنألا) (هداصح موي هقح اوتآو * : ىلاعت هلوقو « رشعلا

 : ليي يبنلا لاق : لاق - هنع هللا يضر- رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا ثيدح نم يراخبلا

 نم ملسم جرخأو .« رشعلا فصن حضنلاب يقس اميفو رشعلا اًيرثع ناك وأ نويعلاو ءامسلا تقس اميف»

 نويعلاو راهنألاو ءامسلا هتقس اميف ١ : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا ىضر- رباج ثيدح

 . « رشعلا فصن ةيناسلاب يقس اميفو رشعلا

 لصألا :ش ( رشعلا هريثكو ضرألا هتجرخأ ام ليلق يف :هنع هللا يضر- ةفينح وبأ لاق ) :م
 لوقبلاو بوبحلا رشعلا هيفف ضرألا لاغتشا ءافيتسا هب دصقيو نابحلا يف ببست ام لك نأ هرشع
 يعخللا مي ميهاربإ بهذم وهو « سرولاو درولاو نارفعزلاو ةمسولاو نيحايرلاو باطرلاو

 يضر- سابع نبا نع یوریو « رمع وبا هركذ زیزعلا دبع نب رمع لاق هبو رفزو دامحو دهاجمو
 يف بذك دقل : يجورسلا لاق « نامعنلا ريغ هلاقادحأ ملعنال : رذنملا نبا لاقو -امهنع هللا

 . هلثم لاق نأ ىلع هلمح هبصعت امنو « هریغ هلاق نم هنع یفخی ال هنإف كلذ

 هجو ىلع ىرج اذإ اًحيس ءاملا حاس نم يراجلا ءاملا حيسلا :ش ( احيس يقس ءاوس ) :م

 (اًميمح ءاماوقسو # : ىلاعت هلوق يفامك ىقسل ناث لوعفم هنأ ىلع هباصتناو «ضرألا
 مهيلع ءامسلا انلسرأو :  ىلاعت هللا لاق رطملا يأ :ش (ءامسلا هتقس وأ ):م « (١٠ةيآلا:دمحم)

 ءاج ام ىلع نيذه دحأ بجاولا نأل رشعلا فصنو رشعلا : لوقي نأ هقح ناك تلق تإف 4 ؟راردم

 . ىضم يذلا ثيدحلا يف
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 ةيقاب ةرمث هل اميف الإ رشعلا بجي ال : الاقو ‹ شيشحلاو بطحلاو بصقلا الإ

 ‹ رثكأ نيملسملا دالب يف رشعلا بوجو نأل « نيمسالا بلغأب ءيشلا ةيمست نم اذه : تلق

 يبآ يف نارمعلا هريظنو يلاودلاب ىقسي امهرشكأ رطملا نم وأ راهنألا نم يقتست يتلا يضارألا وأ

 -هنع هللا يضر- ركب ىبأ ةيالو نم دمأ تناك رمع ةفالخ نأل -امهنع هللا يضر-رمعو ركب

 ۰ ۰ . اذهاذكف رثكأ رمع لدع نوکیف

 يف ركذو ‹ فعسلاو نيتلا ىنئتسي كلذكو :ش ( شيشحلاو بطحلاو بصقلا الإ ) م

 اهريغو حوارملا هنم عنصي يذلا لخنلا ديرج قرو فعسلاو « بطحلا ضوع ءافرطلا : «طوسبملا»

 بصقلا ناك اذإ اذه ليق «مالقألا هنم ذختيو ةينبألا يف لخدي يذلا وهو يسرافلا بصقلاب دارملاو

 يباجيبسألا هركذ « رشعلا هيف بجي هنإف هبصقب ضرألا زرغ ول امأ « لابج لاو ضرألا يف تبني

 فسوي يبأ نع ءالمإلا باحصأ ىورو «ةريرذلاو ركسلا بصق يف بجو يربولاو ينانيغرملاو

 رطع هقوحسمو هقارح هغضم يفو « ةفينح يبأ نع ةياور يهو ةريرذلا بصق يف ءيش ال هنا

 ‹ ةرذ ةرذ قدي هنأل ةريرذ يمسو ةيورألا يف لعجيو دنهلا نم بلجي ة ةرفصب ضايبلا ىلإ برضي

 . باتكلا يف هيف مالكلا ءيجيسو

 ةرمث هل اميف الإ رشعلا بجي ال ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 ءالقابلاو صمحلاو سدعلاو قدنبلاو قتسفلاو زوللاو زوج او ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلاك :ش ( ةبقاب

 زوللاو زوجلا يف ابجوأو «طوسبملا » يفو يعفاشلا لوق وهوامهوحنو ايبوللاو نعاملاو نابلجلاو

 “ينانيغرملا» يفو « بجت ال دمحم لوق ىلعو -هللا همحر- فسوي يبأ لوق ىلع قتسفلا يفو

 هنعو ‹ بونرخلاو زوملاو توتلاو قبنلاو زوللاو زوجلاو قتسفلاو نيتلا يف رشع ال هنأ دمحم نع

 . قتسفلاو نيتلا يف بجي

 ‹ نانشألاو ردسلاو ةيودألا رئاسو ةجليلهألا يف الو هنع حيحصصلا وهو : يخركلا لاق

 ال بنعلا ناك نإ دمحم نعو « امهريغو بطرلاو بنعلا لثم ةنس ىقبي ام هنم ءيجب اميف بجيو

 يبأ نعو « ةبلحلاو ربونصلاو رفصلا يف بجي الو رشعلا هيف بجي ال هتقرل بيبزلا هنم ءيجي

 نع« طوسبملا» يفو « نيحايرلاك هيف ءيش ال : : دمحم لاق « ءانحلا يف رشعلا بجوأ هنأ فسوي

 . ناتياور لصبلاو موثلا يفو ناتياور بانعلاو صاجألاو نيتلا يف دمحم

 يذلا خوخلاو حافتلا يف رشع الو رشعلا هيف بجي سبيي يذلا نيتلا «نويعلا» ىف ركذو

 ةعارزلل الإ حلصي ال رذب لكو « بطرلاو رايخلاو ءاثقلاو خيطبلا رذب يف ءيش الو سبييو ىقسي

 نأل لدرخلاو ةيواركلاو نومكلا يف بجيو « هناديع نود بنعلا رذب يف بجيو «يرودقلا هركذ

 . بوبحلا ةلمج نم كلذ

ئاسو زوللاو زوجلاو خوخ او نامرلاو لجرفسلاو حافتلاو نيتلا يف يعفاشلا دنع ةاکز الو
 ر
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 ‹« رشع امهدنع تاورضخلا يف سيلو « لب يبنلا عاصب اعاص نوتس قسولاو قسوأ ةسمخ غلب اذإ

 يف اهبجوأو «ديدجلا يف سرولا يفو ديدجلا يف نوتيزلا يف الو بنعلاو بطرلا ىوس رامشلا

 لثم كلام لوقو « ديدجلا يف سمرتلا يف بجي الو هريثكو هليلق يف باصنلا طرش ريغ نم ميدقلا
 نوتيزلا يف بوجولاو « نوتيزلاو مسمسلاو سمرتلا يف رشعلا بوجو هيلع دازو « يعفاشلا لوق
 نباو سابع نبا بهذم وهو دمحأ نع ةياورو ثيللاو يروشلاو يعازوألاو يرهزلا لوق
 . مهنع هللا يضر-رمع

 اًماوق ناك ءاوس رامثلاو بوبحلا نم ليكلاو سبيلاو ءاقبلا هب اميف بجي :دمحأ لاقو

 نوكي هل رشق ال ريعشلا نم عون «برغملا» يفو « ريعشلا نم عون وهو قلسلاو ريعشلاو ةطنحلاك

 هريغ ءاقب ىقبي ال هرشق نم جرخ اذإ هنأ هلهأ معزي ةطنحلا نم عون وهو سلعلاو زاجحلاو روخلاب
 وه «برغملا» يفو . ءاعنص لهأ ماعط وهو دحاو مامك يف ثالثو ناتبح هنم نوكيو ةطنحلا نم

 .اهولكأو اهوطلخ سانلا بدجأ اذإ ءادوس ةبح نيتحتفب

 ةرملا : لوألا نيبحاصلا بهذم يف دويق ةثالث تركذ :ش ( قسوأ ةسمخ غلب اذإ ) :م
 . لكألل حلصي لصأ نم عرفتم ءيشل مسا ةرمثلاو « ةرمثلا ريغ نع اًرارتحا

 ريعشلاو ةطنحلاك ةريثك ةحجلاعم ريغ نم بلاغلا يف ةنس ىقبي نأ هدحو ءاقبلا : يناثلا

 . ةمسولاو سآلاو درولا نم هب زرتحاو ءامهريغو

 . يبنلا عاصب اعاص نوتس قسولاو « قسوآ ةسمخ غلبي نأ : ثلاثلا

 لاق ءاعاص نوتس وهو ضايع يضاقلا هركذ اًضيأ اهرسكب يورو «واولا حتفب قسولا
 -هللا همحر- دمحم دنع قسولاو « رامحلاو لغبلا لمح رقولاو « ريعبلا لمح وه : ليلخلا

 فسوي يبأ دنعو «لطر ةئامعبرأو لطر فالآ ةسمخو يدادغبلاب ًالطر نونامثو لطر ةئامعبرأ
 ًالطر نورشعو لطر ةئامثالث قسولاو « دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو لطر ةئامتسو فلآ

 . مهدنع يدادغبلاب

 ‹نم اتئامو فلآ قسوأ ةسمخف :ش ( ةي يبنلا عاصب اعاص نوتس قسولاو) :م : يقانغسلا لاقو

 قسولا :ةرصبلا لهأ لاقو « ةفوكلا لهأ لوق اذه : ةمئألا سمش لاقو . ةعبرأ عاص لك نأل

 . نم ةئامئالت

 «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لكشتساو « سفركلاو ثاركلاك لوقبلاو « امهريغو ىرثمكلاو حافتلاك
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 اميف سيل ةَ هلوق لوألا يف امهل ءاقبلا طارتشا يفو باصنلا طارتشا يف نيعضوم يف فالخل اف

 همحر- ةفينح يبألو « ىنغلا ققحتل هيف باصنلا طرتشيف ةقدص هنألو ءةقدص قسوأ ةسمخ نود

 ‹ لصف ريغ نم ‹ رشعلا هيفف ضرألا تجرخأ ام ةي هلوق -هللا

 لوقبلا هذهل امسا راص دق هنأل عمجي اذه عمج امنإو لاق ءاسفنخو ءارحص وحن ةفص ال اًمسا ناك

 يف ) :م امهدحأ :ش (نيعضوم يف ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب ينعي :ش ( فالخلاف ) :م ةفص ال

 امهو امهطرتشي مل ةفينح وبأف :ش ( ءاقبلا طارتشا يفو ):م :هلوق رخآلاو :ش ( باصنلا طارتشا

 . امهاطرش

 هلوق ) :م باصنلا طارتشا وهو لوألا يف دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( لوألا يف امهل ) :م

 هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةقدص قسوأ ةسمخ نود امسيف سيل ) :م : يب يبنلا لوق يأ :ش ( ةي

 لاق : لاق -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع ةرامع نب ىيحي ثيدح نم ملسمو يراخبلا

 . ةقدص قاوأ ةسمخ نود اميف سيلو« ةقدص دوذ ةسمخ نود اميف سيل »:ةي هللا لوسر

 رقت الو بنع الو بح يف سيل» : ملسمل ظفل يفو . «ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيلالو

 هجام نبا دازو «"اًموتخم نوتس قسولاو : هيف دواد وبأ دازو « «قسوأ ةسمخ غلبي ىتح ةقدص

 اذإ قسوأ ةسمحخ نود اميف بجت ةراجتلا ةاكز نأل رشعلا ةقدصلا نم دارملاو . اًعاص نوتس قتسولاو

 . مهرد يتئام هتميق تغلب

 رشمعلا نألو يأ يلقع ليلد اذه :ش ( ىنغلا ققحقل هيف باصنلا طرتشيف ةقدص هنألو ) :م

 فراصم فرصيو ءادتبا رفاكلا ىلع بجي ال هنأ ىلع ليلدب وأ لاما ءادأ اهب قلعتي ةاكزلاك ةقدص

 . ىنغلا ققحت لجأل باصنلا هيف طرتشيف مهرد اتئام قسوأ ةسمخ ةميقو تاقدصلا

 نم « رشعلا هيفف ضرألا هتجرخأ ام ) :م : ايي يبنلا لوق يأ :ش ( 44 هلوق ةفينح يبألو ) :م

 ملاس نع يرهزلا نع يراخبلا هجرخأ ام هانعمو « ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( لصف ريغ
 ماع هنأل باصنلا ىلإ ةراشإ هيف سيلو بابلا لوأ يف هانركذ دقو « ثيدحلا . . رمع نبا نع

 . ديق ريغ نم بوجولا ىلع لديف ريثكلاو ليلقلا لوانتي

 يبرعلا نبا ركب وبأ لاقو « ءارقفلا قوقح نع هئالخإو بوجولا نع جراخلا ضعبل جارخإو

 نيكاسملل اهطوحأو ًاليلد ةفينح يبأ بهذم ةلأسملا يف بهاذملا ىوقأو «يذوحألا ةضراع» يف

 . ثيدحلاو ةيآلا مومع لدي هيلعو ةمعنلل اركش اًمايق اهالوأو

 ةيآلا يف نيروكذملا نيمهسلا لهأ ىلإ فرصي نأ ثيح نم ةاكزلا هبشي رشعلا : تلق نإف

 . باصنو وفع هتيلال نوكي نأ بجيف

 .ها ديعس يبأ نم عمسي مل يرتخبلا وبأ : لاق . ]۱١٥۸[ دواد يبآ ننس : ينابلألا هححص (1)
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 الو اًمهرد نوعبرأ قسولا ةميقو قاسوألاب نوعيابتي اوناك مهنأل ةراجتلا ةاكز هايور ام ليوأتو
 ءءاغن هلك وهو ءامنتسالل هنأل لوحلا طرتشي ال اذهلو « ىنغلا وهو هتفصب فيكف هيف كلاملاب ربتعم

 ةقدص تاورضخلا يف سيل اب هلوق يناثلا يف امهلو

 يقابلا ىقبيف نونسلا رركت نإو « اًيناث ذخؤي ال ةرم ذخأاذإ ىتح سمخلاك رشعلا : تلق

 ضرألا ققحت بجي هنأ امل نيعم ردقب قتلعتي ال نأ بجيف ءارقفلا ىلع بجي رشعلاو « لاملا برل
 نيب قرف ريغ نم ينعي « ثيدحلا نم سيل - لصف ريغ نم - هلوق . ريثكلاو ليلقلا يف بجيف
 . ريثكلاو ليلقلا

 وبأ هاور ام ليوأتب يأ روكذملا امهثيدح نع باوج اذه :ش ( ةراجتلا ةاكز هايور ام ليوأتو ) :م

 قسولا ةميقو « قاسوألاب نوعيابتي اوناك مهنأل ) :م ةراجتلا ةاكز ىلع لومحم هنأ دمحمو فسوي
 ابلاغ تقولا كلذ يف كلذك ناكو « مهرد اتئام قسوأ ةسمخ ةميق نوكيف :ش ( اًمهرد نوعبرأ
 . مهيلع رسي ناك ليكلا ذإ كلذ ىلع مكحلا ريدأف

 يأ ىنخلا ققحتل هلوق نع باوج اذه :ش ( ىنغلا وهو هتفصب فيكف هيف كلام اب ربتعم الو ) :م
 مل اذإف « بتاكملا ضرأو ةفوقوملا ضرألا يف رشعلا بجي اذهلو « رشعلا يف كلام اب رابتعا ال
 تناك نإ : « طوسبملا » ىف ركذو ‹«باصنلاب لصاحgلا ىنغلا وهو ةفصب ربتعي فيكف بتاكملا ربتعي

 اندنع اهنم جراخلا يف رشعلا بجو نونجم وأ يبصل وأ بتاكل ضرألا

 بجت الف ةاكزلا سايق هدنع رشعلا و بتاكملا ضرأ نم جراخلا يف ءيش ال : يعفاشلا لاقو
 « ءاوس هيف رحلاو بتاكملاف « جارخل اك ةيمانلا ضرألا ةنؤم رشعلاف اندنع امأ « كلاما رابتعاب الإ
 يعفاشلا دنعو اندنع رشعلا هيف بجي دجاسملاو تاطابرلا ىلع ةفوقوملا ضرألا نم جراخلا كلذكو

 . كالملاك مهنإف مهنايعأب ماوقأ ىلع ةفوقوملا يف الإ بج ال

 لوحلا طرتشي ال باصنلاب كلاملا ىنغ طارتشا مدع لصألاو :ش ( لوحلا طرتشي ال اذهلو ) :م
 ( وهو ) :مءامنلا بلاطل يأ :ش ( ءامنتسالل ) :م طرتشي لوحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م رشعلا يف
 بجي جارخلاو ةيمانلا ضرألاب قلعتي هبوجو نأل :ش ( ءان هلك ) :م رشعلا هيف بجي يذلا يأ :ش
 . رشعلا اذكف جراخلا ليلق يف

 هلوق) :م ءاقبلا طارتشا يف دمحمو -هللا همحر- فسوي يبألو يأ :ش ( يناثلا يف امهلو ) :م
 ةعامج نع يور ثيدحلااذه :ش ( ةقدص تاورضخلا يف سيل ) :م : الب يبنلا لوق يأ :ش (
 سنأو شحج نبا هللا دبع نب دمحمو يلعو ةحلطو ذاعم مهو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم
 يضر- باطخلا نب رمعو ىرعشألا ىسوم وبأو هللا دبع نب دلاخو رمع نب هللا دبعو ةشئاعو

 سنوي نب یسیع انآ مزح نب يلع انثدح « يذمرتلا ءاورف لبج نب ذاعم ثيدح امأ . -مهنع هللا

 بتك هنأ ذاعم نع ةحلط نب ىسيع نع ديبع نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ةرامع نب نسحلا نع
٤١ 
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 دانسإ : ىسيع وبأ لاق «« ءيش اهيف سيل» : لاقف لوقبلا يهو تاورضخلا نع هلأسي ايب يبنلا ىلإ

 . ل يبنلا نع ءيش بابلا اذه يف حصي سيلو حيحصب سيل ثيدحلا اذه

 هفعض ةرامع نب نسحلاو « ًالسرم ب يبنلا نع ةحلط نب ىسوم نعاذه ىوري انإو
 درفت ذاعم ثيدح -هللا همحر- نيدلا نيز انخيش لاقو . كرابملا نب هللا دبع هكرتو هريغو ةبعش

 . يذمرتلا هجارخإب

 نب ىسوم ثيدح نم « طسوألا » يف يناربطلا هجرحخأف هللا ديبع نب ةحلط ثيدح امأو

 ثیدح امأو . فيعض وهو < «ةقدص تاورضخلا ىف سيل» : لاق ي هللا لوسر نأ هيبأ نع ةحلط

 يدراطعلا ءاجر ابأ تعمس : لاق بيبح نب بعصلا ةياور نم يقهيبلاو ينطقرادلا هج رخأف يلع

 لوسر نأ - هنع هللا يضر - بلاط يبا نب يلع نع - امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع ثدحي

 : نابح نبا لاق ”ثيدحلا ١« ةدص ايارعلا يف الو ءةقدص تاورضحلا يف سيل » : لاق يب هللا

 ۳ فرعي داكي الو : « نازيملا» بحاص لاقو « تابولقماب تاقثلا نع يتأي بيبح نب بعصلا

 ةو هللا لوسر نع هدانسإب ينطقرادلا هجرخأف شحج نب هللا دبع نب دمحم ثيدح امأو

 يفو « ثيدحلا . ارانيد اًرانيد نيعبرأ لك نم ذخأي نأ نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب ذاعم رمأ هنأ
 وبأ لاق « فيعض هنإف بيبش نب هللا دبع هدانسإ يفو «« ةقدص تاورضخلا ىف سيلو» : هرخآ

 ۰ ۳ یدحلا بهاذ : مكاجلا دمحأ

 ىسوم نع بئاسلا نب ءاطع نع ريرج ةياور نم اضيأ ينطقرادلا هجرخأف سنأ ثيدح امأو

 ‹ «ةقدص تاورضخلا يف سيل» : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- سنأ نع ةحلط نبا

 . طالتخا دعب بئاسلا نب ءاطع نم عمس اإ ! ریرجو

 نع يقهيبلا هقيرط نمو اًضيأ ينطقرادلا هجرخأف -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح امأو

 ةسمخ نود اميف سيل الب هللا لوسر ندل نم ةنسلا ترج» : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع

 هدانسإ يفو ٠« ةاكز رضخلا نم ضرألا تتبنأ اميف سيلو » : هرخآ يفو « ثيدحلا « ةاكز قسوأ

 سيل :نيعم نبا لاقو « ثيدحلا ركنم يراخبلا لاقو . فيعض وهو يحلطلا ىسوم نب حلاص

 وهو ناهبن نب ثراحلا هيفو رازبلاو طسوألا» يف يناربطلا هاور : (1۹ ء1۸/۳) «عمجملا» يف يمثيهلا لاق (۱)

 . كورتم

 . (۷/۲) «ةيهانتملا للعلا» رظنا (۲)

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۳)

 . بئاسلا نب دمحم نب ناورم هیفو ۱۹١( /۲) ينطقرادلا هاور )٤(

 . ثيدحلا بهاذ : ينطقرادلا لاق

۲ 



 . )فلور : يئاسنلا لاقو « ءيشب

 انث فاطع نب ثعشأ ةياور نم اًضيأ ينطقرادلا هجرخأف ورمع نب هللا دبع ثيدح امأو

 ردلاو رهوجلا نع ورمع نب هللا دبع لئس : لاق هيبأ نع بيعش نبورمع نع يمزرعلا

 ملكتي مل : نيدلا نيز انخيش لاقو « ةاكز لوقبلا يف سيلو هيفو ثيدحلا . . صوصفلاو

 . فيعض وهو هدانسإ ىف ىنطقرادلا

 سانلا كرت :دمحأ لاق يمرزعلا هللا دبع نب دمحم وه هيف مسي مل يذلا يمرزعلا نإف

 . نيحلاصلا

 نع بويأ نع لضفلا نب يدع ةياور نم ىنطقرادلا هجرخأف هللا دبع نب رباج ثيدح امأو

 ريعشلاو ربلا نم ةقدصلا ذخأ انإ ذاعم هب ءاج اميف يثاقملا نكي مل : لاق رباج نع رانيد نب ورمع

 الف فالآ ةرشع جرخت ةاثقملا اندنع نوكت تناك دقو « ءيش يثاقملا يف سيلو « بيبزلاو رمتلاو

 كورتم لضفلا نب يدع نإف « فيعض وهو « هدانسإ يف ينطقرادلا ملكتي ملو « ءيش اهيف نوكي

 . متاح وبأو نعم نبا هلاق ثيدحلا

 لوسر امهثعب نيح لبج نب ذاعمو ىسوم يبأ نع ةريره يبأ نع ىيحي نب ةحلط ةياور نم يقهيبلا
 ريعشلا ‹ ةعبرألا هذه نم الإ ةقدصلا اذخأت ال مهنيد رمأ نم سانلا ناملعي نميلا ىلإ اب هللا

 نب ىسوم نع ثيدحلا دهاش هدروأ حيحص هدانسإ نإ : مكاحلا لاق « رمتلاو بيبزلاو ةطنحلاو

 خيطبلاو ءاشقلا امأف :هرخآ يفو « ليسلاو لعبلاو ءامسلا تقس اميف اعوفرم ذاعم نع ةحلط

 . "لع هللا لوسر هنعافع دقف بصقلاو نامرلاو

 دبع ةياور نم هننس يف ينطقرادلا هجرخأف -هنع هللا يضر- باطخللا نب رمع ثيدح امأو

 يضر-باطخلا نب رمع نع ةحلط نب ىسوم نع مكحلا نع هللا دبع نب دمحم نع نابأ نب زيزعلا

 ‹ءرمتلاو بيبزلاو ريعشلاو ةطنحلا « ةعبرألا هذه ىف ةاكزلا ةَ هللا لوسر نس امنإ : لاق -هنع هللا

 . ثيدحلا عضوب بوسنم ادج فيعض طساو يضاق يشرقلا نابأ نب زيزعلا دبعو

 . ٩٩( /۲) ينطقرادلا هاور (۱)

 . لاحلا لوهجم وهو ةدرب وبأ هيفو . )٤/ ٠۲۹( ةنسلا يف يقهيبلا« )١/ ٤١١( كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲)

 . (۹41/۲) ينطقرادلا هاور (۳)
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 هبو رشاعلا اهذخأي ةقدص ىلع لومحم امهيورمو انيور ام هلو . رشعلا نيعتف ةيفنم ريغ ةاكزلاو

 ضرألا يه ببسلاو ىقبي ال اب ىمنتست دق ضرألا نألو «هيف -هللا همحر- ةفينح وبأ ذخأ

 لب ةداع نانجلا يف تبنتست ال شيشحلاو بصقلاو بطحل ا امأ «جارخلا اهيف بجي اذهلو ةيمانلا

 ‹ رشعلا اهيف بجي شيشحلل اتبنم وأ ةرجشم وأ ةبصقم اهذختا ول ىتح اهنع ىقنت

 ةاكزلا يفن ىلع لدي ام هيف سيل ثيدحلا يف ينعي :ش ( رشعلا نيعتف ةيفنم ريغ ةاكزلاو ) :م

 هنع عطقني ال ابطر لوحلا ضعب يف هباصن ناك ول ينعي : ةعيرشلا جات لاقو . رشعلا يفن نيعتف

 . لوحلا دنع ةاكزلا بجت لب لوحلا مكح

 هيفف ضرألا تجرخأ ام :١ ةا هلوق وهو انيور ام ةفينح ىبألو يأ :ش ( انیور ام هلو ) :م

 دمحمو فسوي وبأ هاور ام يأ :ش ( رشاعلا اهذخأب ةقدص ىلع لومحم هايور امو ) :م «رشعلا

 وبآأ ذخأ هبو ) :م ةميقلا عفد نع كلاما ءابإ دنع ءارقفلا لجأل رشاعلا اهذخأي ةقدص ىلع لومحم

 وهو هايور يذلا ثيدحلا يف يأ :ش (هيف) :م ةفينح وبأ ذخأ روكذملا لمحل اذهبو يأ :ش ( ةفينح

 . نيثيدحل اب ًالماع نوكيف «ةقدص تاورضخلا يف سيل» : هلوق

 ىقبي ال اب ضرألا نم ءامنلا بلطي دق يأ :ش ( ىقبي ال اب یمنتست دق ضرألا نألو ) :م

 ‹ عفنأ تاورضخلا عفن نأل ريعشلاو ةطنحلاك ىقبي ام ءامنتسالا قوف اهب ءامنتسالاو «تاورضنلاك

 ببسلاو ) :م غلبأ هعفن نأل عرزلا ىلع عضو ام رثكأ مركلا ىلع جارخلا عضو ادمحم نأ ىرت الأ

 ضرألا يه ببسلا نأ لاحلاو يأ يمنتسي اهيف لماعلاو « لاحلل هيف واولا :ش ( ةيمانلا ضرألا يه

 حضوم يف مكحلا نع ببسلا ءالخإ مزلي ىقبي ال اميف رشعلا بجي ملف ءةدوجوم يهو ةيمانلا

 . زوجي ال وهو مكحلا كلذ تابثإ يف طاتحي

 اهيف بجي ةيمانلا ضرألا وه ببسلا نوك لجألو يأ :ش ( جارخلا اهيف بجي اذهلو ) :م

 . ناكملا ليوأت ىلع جارخل ا هيف بجي خسنلا ضعب يفو « حارخلا

 يف ءايشألا هذه ركذ امل :ش ( ةداع نانجلا يف تبنتسي ال شيشحلاو بصقلاو بطحلا امأو ) :م

 -امأ- هلوقب اهيف بوجولا مدع ليلعت انه ركذ ههجو نيب ملو ءانثتسالا هجو ىلع بابلا لوأ

 ىقني لب ) :م ةداع نيتاسبلا يف يأ نانجلا يف اهتابنإ بلطي ال يأ - تبنتسي ال -هلوق ةيليصفتلا

 ول يأ :ش ( اهذختا ول ىتح ) :م ةيقنتلا نم ىقنيو « ءايشألا هذه نع نانجلا ىقني لب يأ :ش (اهنع

 وأ يأ :ش ( ةرجشم وآ ) :م لالغتسالا لجأل بصقلل اعضوم يأ :ش ( ةبصقم ) :م نانجلا ذختا

 تابنلاعضوم اهذختا وأ :ش ( شيشحلل اتبنم وأ ) :م بطحلا لجأل اهسرغي راجشألل اعضوم

 رشعلا ءايشألا هذه نم دحاو لك يف بجي يأ روكذملاب دارملاو :ش ( رشعلا اهيف بجي ) :م شيشحلا

 . رشعلا اهيف بجيف ةلغ ريصت اهنأل



 امهب دصقي هنأل رشعلا امهيفف ةريرزلا بصقو ركسلا بصق امأ «يسرافلا بصقلا روكذمل اب دارملاو
 يقس امو : لاق . امهنود رمتلاو بحلا دوصقملا نأل نبتلاو فعسلا فالخب ضرألا لالغتسا

 نيلوقلا ىلع رشعلا فصن هيفف ةيناس وأ ةيلاد وأ برغب

 :ش ( يسرافلا بصقلا ) :م بابلا لوأ يف-بصقلاو- هلوق يف ينعي :ش ( روكذملاب دارملاو ) :م

 ةريرزلا بصقو ركسلا بصق امأ ) :م هنايب رم دقو ةينبألا يف لخديو مالقألا هنم ذختي يذلا وهو

 مل كانه نأل -بصقلاو بطحل ا الإ- بابلا لوأ يف هلاق ام نايب ىلإ عوجر اذه :ش ( رشعلا امهيفف

 وه كانه روكذملا بصقلا نم دارملا نأ نيب انهو « اًقلطم بصقلا ركذ هنأل « هيف يذلا ليصفتلا نبي

 . ىسرافلا بصقلا

 : «هطوسبم» يف مالسإلا خيش لاقو « رشعلا امهيف بجيف ةريرزلا بصقو ركسلا بصق امأ

 امهب دصقي ةريرزلا بصقو ركسلا بصق نأل يأ :ش ( ضرألا لالغتسا امهب دصقي امهنأل ) :م

 ‹ ءافلابو نيتلمهل | حتفب فعسل او :ش ( رمتلاو بحل ا دوصقملا نأل « نبتلاو فعسل | فالخب ) :م

 تراص ام هديص لك يف بئذلا بارغلا فسأ ول : مهضعب لوق هنمو < لخنلا نوصغ وهو

 . لخنلا فعس يف نابرغلا

 يأ :ش ( امهنود بحلاو رمتلا ةعارزلاو سرغلاب دوصقملا نأل ) :م امهيف بجي ال رشعلا نأ دارأ

 . نبتلاو فعسلا نود

 نبتلا مث ءًاليصف عرزلا نوك تقو اًبجاو ناك هنأل نيتلا يف رشعلا بجي نأ يغبني : تلق نإف
 . بجاولا ريغتي ال اهبو ةسوبيلا اهيف تداز هنأ الإ اتاذ ليصفلا وه

 ول ىتح قاسلا يف عرزلا كاردإ لبق اًبجاو ناك رشعلا نأل نبتلا يف رشعلا بجي ال اغنإ : تلق

 . بحلا ىلإ قاسلا يف رشعلا لوحت كردأ اذإف « ليصفلا يف رشعلا بجي هلصف

 ولدلا وهو ةدحوملا ءابلابو ءارلا نوكسو ةمجعملا نيغلا حتفب :ش ( برغب يقس امو ) :م
 اهتعزن ولدلا تولد نم ءاملا عذجل ةروعانلاو ةرقبلا اهريدي نونجنملا وهو :ش ( ةيلاد وأ ) :م ميظحل |

 هسأر يف زرألا تادم بيكارم بكرت ةليوط عوذج ةيلادلا :«بذهملا» يفو « «حاحصلا» يف اذك

 هيفف ) :م يقاوسلا عمجلاو اهيلع ىقسي يتلا ةيقاسلا يهو :ش ( ةيناس وأ ) :ماهب ىقسي ةريبك ةقرفم
 دنع نأل « هيبحاص لوقو « ةفينح يبأ لوق نيلوقلا رابتعا ىلع يأ :ش ( نيلوقلا ىلع رشعلا فصن

 نكل « كلذك امهدنعو هلصأ ىلع ءاقبلاو باصنلا طرش ريغ نم رشعلا فصن بجي ةفينح يبأ

 . امهلصأ ىلع ءاقبلاو باصنلا طرشب



 ةنسلا رثكأ ربتعملاف ةيلادب وأ احيس يقس نإو ءاًحيس وأ ءامسلاب يقس اميف لقنو هيف رثكت ةنؤملا نأل

 هيف بجي نطقلاو نارفعزلاك قسوي ال اميف -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . ةمئاسلا يف وه امك

 ريدقتلا نكمي ال هنأل اننامز يف ةرذلاك قسوي ام ىندأ نم قسوأ ةسمخ هتميق تغلب اذإ رشعلا

 جراخلا غلب اذإ رشعلا بجي : دمحم لاقو « ةراجتلا ضورع يف امك هتميق تربتعاف « هيف يعرشلا

 ‹ نم ةئامثالث لمح لك لامحأ ةسمخ نطقلا يف ربتعاف هعون هب ردقي ام ىلعأ نم دادعأ ةسمخ

 ةيلادلاو برخغلاب ىقسي يذلا يف يأ :ش ( هيف رشكت ) :م ةفلكلا يه :ش ( ةنؤملا نأل ) :م

 وأ :ش ( اًحيس وأ ) :م رطملا يأ :ش ( ءامسلا ءامب ىقسي اميف ) :م ةنؤملا يأ :ش ( لقتو ) :م ةيناسلاو

 ىلإ ىدعتيف ءام ىقس :لوقت امك ناث لوعفم هنأ ىلع هباصتناو «يراجلا ءاملا وهو اًَحيس ىقس

 . ( ةنسلا رثكأ ربتعماف ةيلادب وأ اًحيس ىقس نإو ) :م نيلوعفم

 نإف «ةيلادلا نود ءاملل مسا حيسلا نأ ال « هيلع فوطعملا نود ءافلاب فوطعملا ركذ اغنإ :ش

 ‹ يقسلا ةلآ يه لب ةيفتنم ريغ ةيلادلا نأل « ةيلادب ىقس نإو لاقي نأ حصي الف ءاقتسالا ةلآ ةيلادلا

 هبو « يعرلا يف ةنسلا رثكأ ةمئاسلا يف ربتعملا يأ :ش ( ةمئاسلا يف رم امك ) :م ءافلاب اهركذ كلذلف

 اهفصن ىقس نإو « بلاغلل ارابتعا يعفاشلا يلوق دحأ وهو دمحأو كلامو يروشلاو ءاطع لاق

 لک فصن ذخؤيف «رشعلا عابرأ ةثالث بجي دمحأو يعفاشلاو كلام دنعف ةفلك ريغب اهفصنو ةفلكب

 . نيتفيظولا نم دحاو

 :ش ( نارفعزلاك ) :م قسولا تحت لخدي ال اميف يأ :ش ( قسوب ال اميف : فسوي وبآ لاقو ) :م

 نم قسوأ ةسمخ هتميق تغلب اذإ رشعلا اهيف بجي ) :م لامحألاب هنإف :ش ( نطقلاو ) :م ءانمإلاب هنإف

 ال اهرشعي ن دارأ نم : يربولا يفو « ءارلا حتفبو ةمجعملا لاذلا مضب :ش ( ةرذلاك قسوي ام یندآ

 . :ش ( اتنامز يف ) :م ةرذلاو نخدلاك قسوي

 ال يآ :ش ( هتميق تربتعاف هيف يعرشلا ريدقتلا نكي ال هنأل ) :م انرايد يف حسنلا ضعب يفو

 ةميق تغلب اذإف ‹ ةميقلا تربتعاف تسوي ال اميف يأ -هيف - هلوق . قسولاك يعرشلا ريدقتلا نكي

 صضورع يف امك ) :م الف الإو رشعلا هيف بجي ةرذلاك قسولا يف لخدي ءيش ىندأ هيف قسوي ال ام

 . ةراجتلل يه يتلا ضورعلا يف مهاردلا باصن يف كلذ رم امك يأ :ش ( ةراجتلا

 جراحلا غلب اذإ ) :م قسوي ال اميف رشعلا بجي يأ :ش ( رشعلا هيف بجي :دمحم لاقو ) :م

 ‹ ءاحلا رسکب :ش ( لمح لك لامحأ ةسمخ نطقلا ىف ربتعاف « هعون هب ردقي ام ىلعأ نم دادعأ ةسمخ

 ةئامتس يهو : يزارلا صاصجلا ركب وبأ لاق اذک يقارعلاب:ش (نم ةئامثالث ) :م «برغملا »يف اذك

 ‹ راطنقو نمو لطرو ةيقوأ يدنع :لوقت كنأل « يدادغبلاب لطر فالآ ةثالث ةلمجلاو « لطر

 . ريطانقلاب ردقي نأ هل يغبني ناك : ليق «هريداقم ىلعأ لمحلاف نطقلا نم لمحو

 :مامهيف لمحل اب رابتعاالو « هيف ريراقوألاو لماحتلا هب قلعتيام ىلعأ راطنقلا نأل
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 لسعلا يفو هب ردقي ام ىلع هنأ رابتعال ناك قسولاب ريدقتلا نأل ءانمأ ةسمخ نارفعزلا يفو

 مسيربإلا هبشأف ناويحلا نم دلوتم هنأل بجي ال يعفاشلا لاقو . رشعلا ضرأ نم ذخآأ اذإ رشعلا

 رشعلا لسعلا يف ةَ هلوق انلو

 ىنم اهدرفم نأل ءانمأ لاق اغإ :ش ( ءانمأ ةسمخ ) :م نارفعزلا يف ربتعا يأ :ش ( نارفعزلا يفو)

 ‹ نملا نم حصفأ وهو ءانمأ عمجلاو ناونم ةينثتلاو « هب نزوي يذلا روصقم ىنملا : يرهوجلا لاق

 . نانمآ عمجلاو نانم نملا ةينثتو

 قسولا ربتعا يب يبنلا نأ دارأ :ش ( هب ردقي ام ىلعأ هنأ رابتعاب ناك قسولاب ريدقتلا نأل ) :م

 ىلعأ عون لك يف ربتعي نأ اذه ىلع بجوف تاليكملا هب ردقي ام ىلعأ هنأ رابتعاب ناك هنامز يف وهو
 مث لمحل اب مث ءانمألاب مث ريتاسألاب لوأ ردقي هنإف « لمحلا نطقلا هب ردقي ام ىصقأ مث « هب ردقي ام
 هدعب ام مث نملاب مث لطرلاب مث ةيقوألاب ًالوأ ردقي هنإف نارفعزلا امو « لمحلا فيعضت هدعب ام
 . نملا فيعضت

 يف فسوي وبأ ذخأ اغنإو « نطقلاو نارفعزلا يف ءيش ال دمحأو يعفاشلاو كلام دنعو
 فراصم نم هفرصب هيلع لدتساو « ةداعلا ىتعم رشعلا ىف هدنع بلاغلا نأل « ىندألاب ريدقتلا
 هدنع هيف بلاغلا نأل ىلعألاب دمحم ذخأ اغإو « ىندألاب ذخألا كلذ يف طايتحالا ناكف ةاكزلا
 يضارأو نويدملا نوذأملاو بتاكملاو نونجملاو يبصلا لام يف هبوجوب هيلع لدتساو « ةنؤملا ىنعم

 . ةمذلا ةءارب لصألاو « كشلاب ىندألاب ردقي الف طايتحالا ىلع ىنبت الف فقولا

 يورم وهو « رشعلا لسعلا يف بجي يأ :ش ( رشعلا ضرأ نم ذخأ اذإ رشعلا لسعلا يفو ) م

 نم بهو نباو ديعس نب ىيحيو لوحكمو ةعيبرو يرهزلاو يعازوألاو زيزعلا دبع نب رمع نع
 اذإ : لاق اغإو ‹ دمحأو ديبع ىبأو قاحسإو ىقشمدلا بذدحألا هيقفلا ىسوم نب ناميلسو ةيكلاملا

 ةيرشع اهلك برعلا ضرأو « هيف ءيش الف جارخلا ضرأ يف ناك اذإ هنأل رشعلا ضرأ نم ذخأ
 لمرو ءانهدلاو نيريب نمو . ًالوط ةرهمب نميلاب رجح رخآ ىلإ ةيسداقلاو نيدعلا لوأ نم يهو

 نيب ام يهو ةيجارخ اهلك قارعلا داوسف جارخلا ضرأ امأو . اًضرع ماشلا فراشم ىلإ جلاع

 وأ ارهقو ةونع تحتف ضرأ لكو « ًالوط نادابع ىلإ تلعلا نمو « ضرع ناولح ةبقع ىلإ نيدعلا
 جارخلاو « اوملسي مل اذإ مهقانعأ ىلع ةيزجلا عضي هنإف مامإلا مهيلع نمو اهلهأ يداي ىلع تكرت

 . اوملسي مل وأ اوملسأ مهيضارأ ىلع

 حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نبا لوق وهو رشعلا هيف :ش ( بجي ال : يعفاشلا لاقو ) :م
 يذلا يأ :ش ( مسيربإلا هبشأف ناويحلا نم ) :م دلوتم لسعلا نأل يأ :ش ( دلوتم هنأل ) :م كلامو
 . نيسلا حتفو ءارلا رسكو ةزمهلا رسكب وهو زقلا دود يف نوكي

 (رشعلا لسعلا يف ):م : ب يبنلا لوق يأ :ش ( 5 هلوق انلو ) :م برعم وه : يرهوج ا لاق
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 انربخأ قازرلا دبع قيرط نم «ءافعضلا» باتك يف يليقعلا هاور ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش

 لسعلا يف » : لاق يب يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع ررحم نب هللا دبع
 لهأ ىلإ بتك ةي يبنلا نأ هظفل اغإو « ظفللا اذهب «قازرلا دبع فنصم» يف سيلو « رشعلا
 « "قازرلا دبع قيرط نم ىقهيبلا اور ظفللا اذهبو . رشعلا لسعلا لهأ نم ذخؤي نأ نميلا

 هللا دابع رايخ نم ناكو : « ءافعضلا » باتك ىف نابح نبا لاق ررحم نب هللا دبعب لولعم ثیدحلاو
 ءارلا ديدشتب ررحم نب هللا دبعو « مهفي الو رابخألا بلقيو ملعي الو بذكي ناك هنأ الإ ىلاعت
 . ةقثب سيل : نيعم نبا لاقو ‹ كورتم يئاسنلاو سالفلا لاقو . اهراركتو ةحوتفملا

 رصن وبأ خيشلاو يرودقلا نيسحل ا وبأ خيشلا ىور ام انلو : بابلا اذه يف يزارتألا لاقو

 اي يبنلا ىلإ نودؤي اوناك ةبابش ينب نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يدادغبلا
 . مهل نييداو يمحي ناكو ةبرق برق رشع لك نم مهلحن ناك لحنلا لسع نم رشعلا

 نب نايفس ةيحانلا كلت ىلع لمعتسا -هنع هللا ىضر- باطخلا نب رمع نامز ناك الو

 ىلإ نايفس بتكف اي هللا لوسر ىلإ يدؤن انك انإ : اولاقو اهنم هيلإ اودؤي نأ اوبأف يفقثلا هللا دبع
 هللا هقوسي ثيغ بابذ لحنلا اغإ -هنع هللا يضر- رمع هيلإ بتكف -امهنع هللا يضر -رمع
 الإو مهيداو مهل محاف ا هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك ام كيلإ اودأ نإف ءاشي نم ىلإ اًقزر ىلاعت

 ثيدحلا ركذو : يزارتألا لاق مث « مهيداو مهل ىمحو كلذ هيلإ اودأف . سانلا نيبو مهنيب لخف
 . اًضيأ نتسلا يف

 انثدح لاق «يناربطلا مجعم» يف هركذ يذلا اذه اغنإو « اذكه ننسلا يف ثيدحلا سيل : تلق

 ديز نب ةماسأ ينربخأ بهو نبا انثدح حلاص نب دمحأ انثدح يرصملا فافخلا نسحلا نب ليعامسإ

 زال هللا لوسر ىلإ نودؤي اوناک رهف نم نطب ةبابش ينب نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
 نب رمع ناک املف . مهل نريداو يمحي ناكو « ةبرق برق رشع لك نم رشعلا مهل ناك لحن نع
 هيلإ اودؤي نأ اوبأف يفقلا هللا دبع نب نايفس كانه ام ىلع لمعتسا -هنع هللا ىضر- باطخل ا

 بتكف -امهنع هللا يضر - رمع ىلإ نايفس بتكف يب هللا لوسر ىلإ هيدؤن انك اغإ :اولاقو تيش
 اوناكام « كيلإ اودأ نإف « ءاشي نم ىلإ اًقزر لجو زع هللا هقوسي ثيغ بابذ لحنلا اغإ رمع هيلإ
 اوناك ام هيلإ اودأف « سانلا نيبو مهنيب لخف الإو مهتيدوأ مهل محاف ةي هللا لوسر ىلإ هنودؤي

 . "هتيدوأ مهل ىمحف ب هللا لوسر ىلإ هنودؤي

 )١( ننسلا يف يقهيبلا هاور )۱١١/٤( قازرلا دبعو )٤/ ٦۳(]14۷۲[ .

 ) )۲نسح هدانسإ .
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 ‹ زقلا دود فالخب اهنم دلوتي اميف اذكف رشعلا امهيفو « رامثلاو راونألا نم لوانتي لحنلا نألو

 رثك وأ لق رشعلا هيف بجي -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مث . اهيف رشع الو قاروألا لوانتي هنأل

 وه امك قسوأ ةسمخ ةميق هيف ربتعي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ‹ باصنلا ربتعي ال هنأل

 لوسر ىلإ نودؤي اوناک مهنأ ةبابش ينب ثيدحل برق رشع غلبي یتح هيف ءيش ال هنآ هنعو « هلص

 كلذك ةي هللا

 :م رهزلا وهو نونلا حتفب رون عمج راونألا يأ :ش ( رامثلاو راونألا نم لوانتي لحنلا نألو ) :م

 :ش ( امهنم دلوتب اميف اذكف ) :م رشعلا راونألاو رامثلا نم دحاو لك يف يأ :ش ( رشعلا امهيفو )

 هنم دلوتي يذلا يأ :ش ( زقلا دود فالخب ) :م راهزألاو رامشلا نم دلوتي اميف بجي اذكف يأ

 نأ ملسن ال : لاقي نأ هلصاحو « مسيربإلا هبشأف يعفاشلا هلاق امع باوج اذهو « مسيربإلا
 زقلا دود فالخب هنم دلوتي اميف اذكف رشعلا امهيفو رهزلاو رمثلا لكأت لحنلا نأل حيحص سايقلا

 اذكو قاروألا يف يأ :ش ( اهيف رشع الو) :م توتلا رجش قاروأ يأ :ش ( قاروألا لوانتي هنأل ) :م

 . مسيربإلا وهو اهنم دلوتي اميف

 ‹رثك وأ لق رشعلا ) :م لسعلا يف يأ :ش ( هيف بجي -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع مث ) :م

 . باتكلا ثيدح وهو ةريرهوبأ هاور يذلا روكذملا ثيدحلا قالطإل :ش ( باصنلا ربتعي ال هنأل

 ةسمخ ةميق لسعلا غلب اذإ ينعي :ش ( قسوأ ةسمخ ةميق هيف ربتعي هنأ فسوي يبآ نعو ) :م

 امك ) :م -هللا همحر- يباجيبسإلا مامإلا هلاق اذك « هنع ةياورلا رهاظ اذهو « رشعلا هيفف قسوأ
 قسوي ام ىندأ نم قسوأ ةسمخ ةميق ىف هلصأ ىف ةميقلا رابتعا وه امك يأ :ش ( هلصأ وه

 ال يأ ‹ هيف ءيش ال لسعلا نأ يآ :ش ( هيف ءيشال هنأ ):م فسوي يب نعو يأ :ش (هتعو):م

 اذك اتم نوسمخ ةبرق لك ةبرق عمج فاقلا رسكب :ش ( برق رشع غلبي ىتح ) :م ءيش هيف بجي
 . « يواحطلا حرش يف

 هنإ مث «برق رشع يأ :ش ( كلذك ةي هللا لوسر ىلإ نودؤي اوناك مهنأ ةبابش ينب ثيدحل ) :م

 دعبو فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب ةرايس ينب ثيدحلا اذكه خسنلا ضعب يف عقو

 اًضيأ وهو فلألا دعب ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا نيسلاب ةبابس عقو اذكو « فيحصت اذهو « ءار فلألا
 «ىرخأ ءات فلألا دعبو ةدحوملا ءابلا فيفختو ةمجعملا نيشلا حتفب ةبابش ينب حيحصلاو فيحصت

 نم فئاطلاب موق ةبابش ونب : لاقف ةدحوملا ءابلا عم ةمجعملا نيشلا باب يف هركذ «برغملا» يفو

 ينعي فيحصت ةبابسو يبابش لسع ليقف لسعلا مهيلإ بسن ىتح لحنلا نوذختي اوناك معشخ

 ةبايس « رهف نم نطب ةرركم ةدحوم ءابو ةمجعملا نيشلا حتفب ةبابش :الوكام نبا لاقو « ةلمهمل اب
 نب ةبابش وهف ةدحاوب ةمجعم ءاب فلألا دعبو اهتحت نم نينثاب ةمجعم ءاي اهدعب ةلمهم نيسب
 ةبابس ونب :نيسلا لصف يف يرهوجلا لاقف . ميلس نم كتاوعلا نبا انأ لوقي ب يبنلا عمس مصاع
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 هنأل ًالطر نوثالثو ةتس قرف لك قارفأ ةسمخ -هللا همحر-دمحم نعو « ءانمأ ةسمخ هنعو

 ركسلا بصق ىف اذك و « هب ردقي ام ىصقأ

 ةرايس وبأ وهو ةرابس يأ ريع نم حسصأ مهلوقو لتقل رباسلا ةا نيسلا لصف يف ءار باب

 ءانمأ ةسمخ غلب اذإ بجي ىرحخأ ةياور يف فسوي يبأ نعو يأ :ش ( ءانمأ ةسمخ هنعو ) :م

 . يلامألا ةياور يهو

 مل هنأل رظن هيف : ېزارتألا لاق :ش ( ًالطر نوٹالثو ةتس قرف لك قارفأ ةسمخ دمحم نعو ) :م

 : لوقي نأ مالكلا قح نم ناكو دمحم نع لوقي ىتح نتملا يف اذه لبق دمحم لاوقأ رئاس ركذي

 . یهتنا دمحم لاقو

 ًالاوقآ اًضيأ دمحمل نأ ىلإ هب ريشيل دمحم نعو : لاق امنإ هنأل « ‹ رظن رظنلا اذه يف : تلق

 ثالث اًضيأ دمحم نعو : :يجورسلا» يفو « عيمجلا ركذي نأ مزتلي ملو ادحاو ًالوق هنع ركذف

 ةئام ةبرقلا : : «ينغملا» يفو ««عيبانيلا» يف ذ هركذ « اتم نوسمخ ةبرقلاو برق سمخ اهدحأ تاياور

 ةتس قرفلاو « اتم نوعبرأ يهو يجورسلا لاق « قارفأ ةسمخ ةثلاثلاو ءانمأ ةسمح ةيناثلاو لطر

 ىلع برعلا مالكو نوكسلا ىلع نويوحنلا : يرهزألا لاق « نيتحتفب قرفلاو ًالطر نوثالثو

 . كيرحتلا

 ريداقملاو يناوألا نم ءارلا نوكسب قرفلا : ل لاقف «ينغملا »يف امهنيب قرفو :«ةلمكتلا» يفو

 ليق و« ًالطر نورشعو ةئام نوكسلاب ليقو ًالطر نيثالث ذخأي لايكم حتفلابو ًالطر رشع ةتس

 . ةلبانحلا نم يضاقلا نع هلثمو « ًالطر نوثالثو ةتس هنأ يفسنلا ركذو « لاطرأ ةعبرأ نوكسلاب

 ىلع لدي قرف عمجي يذلا وه قارفألاو كرحي دقو نوكسلاب قرفلا :«حاحصلا» يفو

 ( هب ردقب ام یصقأ هنأل ) :م قورفو قرف ىلع عمجي نوکسلاب قرفلا نأل « درفملا يف ذ ءارلا كيرحت

 لوق وهو قاوأ رشع لسعلا باصن دمحأ دنعو عضوملا اذه يف هب ردقي ام ىلعأ قرفلا نأل يأ :ش

 ام ىلعأ قرفلا نأل يأ :ش ( هب ردقي ام یصقأ هنأل ) :م-هنع هللا يضر- رمع نع یوریو يرهزلا

 عضوملااذه يف هب ردقي

 دنع ءانمأ ةسمحخ ربتعي ركسلا يف نأ ينعي :يزارتألا لاق :ش ( رکسلا بصق يف اذكو ) :م

 صاصجلاو ديهشلا مكاحلا هركذاذك نارفعزلا يف امك قسوأ ةسمخ فسوي يبأ دنعو « دمحم

 نايبلا اذه ىلع وهو : لاق ركسلا يف دمحمو فسوي يبأ بهذم مهريغو يباجيبسإلاو مامإلاو

 بصق يف دمحمو فسوي يبأ نيب فالخلا مكح يأ - نطقلاو نارفعزلاك - هلوق ىلع فطع

 . ىهتنا نطقلاو نارفعزلا يف امك ركسلا
۰ 



 بجي ال هنأ -هللا همحر- فسوي ىبأ نعو . رشعلا هيفف رامثلاو لسعلا نم لابحلا یف دجوی امو

 لكو : لاق ‹« جراخلا وهو لصاح دوصقملا نأ رهاظلا هجو « ةيمانلا ضرألا يهو ببسلا مادعنال

 رقبلا ةقفنو لامعلا رجأ هيف بستحي ال رشعلا هيف ام ضرآلا هتجرخأ ءىش

 وه يذلا ركسلا يف هب ردقي ام ىصقأ اذكو : ىنعملاو « لصألا وه برقألا ىلع هفطع : تلق

 . ًالطر نوڻالثو ةتس

 يهو ةاكزلا باتك يف دمحم هركذ :ش ( رشعلا هيفف رامثلاو لسعلا نم لابجلا يف دجوي امو ) :م

 نب نسحلا لاق هبو ءالمإللا يف هركذ اذك :ش ( بجي ال هنأ فسوي يبأ نعو ) :م ورمع نب دسأ ةياور

 لاقي نأ ىلوألا :ش ( ةيمانلا ضرألا يهو ) :م بوجولا ببس يأ :ش ( ببسلا مادعنال ) :م دايز

 . دجوي ملو ضرألا كلم ببسلا

 ( جراخلا وهو لصاح دوصقملا نأ ) :م بوجولا وهو ةياورلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م

 . شيشحلاو ديصلاك حابم هنأل بوجولل يفكي ال جراخلا درجم :ش

 هيف ام ضرألا هتجرخأ ءيش لكو ):م : « ريغصلا عماجلا ١ يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( رقبلا ةقفنو ):م لماع عمج ميلا ديدشتو نيعلا مضب :ش ( لامعلا رجأ هيف بستحي ال رشعلا

 . يعفاشلا لاق هبو « ضرألا حالصإو راهنألا يرك لثم اهريغو

 الو ةرامع الو يقس نم ةلغلا ىلع قفنأ اب ضرألا بحاصب دتعي ال هريغو يربولا يف لاق

 اوعمجأو « جراخلا عيمج يف هفصن وأ رشعلا بجيو « رقبلا ةقفن الو لماع ةرجأ الو ظفاح ةرجأ

 تفلت ول : كلام لاقو « كلذ يف هيلع مربغال ةعنص ريغب بهذ وأ قرس وأ فلت ام نأ ىلع

 ايش لكأي ال ينانيغرملاو «هقفلا عماوج»و «طيحملا » يفو « هيلع نامض الف جراخلا عيمج ةحئاجلا

 ال -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « هرشع نمض لكأ ولو« هرشع يدؤي ىتح رشعلا ماعط نم

 . هلایعو هیفکی ام هل كرتي هنعو «باصنلا هب لیکی نکل نمضي

 « هايادهو هناريجو « هلايع مغطأ ام ضرألا بحاص ىلع بجيال : « لمكألا ةنازخ » يفو

 مناغ نب لضفلا ىورو « « يخركلا رصتخم حرش» يفو قسوأ ةسمخ غلب نإ رشعلا هيفف يقب امو

 همزلي مل قسوألا ليمكت يف هب دتعا فورعملاب معطأو لكأ ام نأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع

 . هراشعأ ةعست نم كلذ ربتعي دمحم نعو « هرشع

 لكأ نإف « عيب الو لكأب صرخلا لبق رامثلا يف فرصتي نأ كلاملل زوجي ال : يعفاشلا لاق

 هصرخ ولو « عبرلا وأ ثلثلا ردقب لكألا هل زوجي : دمحأ لاقو . مرغالإو ملعلا عم رزعو مرغ

 . صرخلا يف ةرمثلا نم لوكأملا بجي الو : «ةيكلاملا ةريخذ» يفو « كلذ كرت صراخل ا

 نم هلكأي ام نأ ةفينح يبأ بهذمك رفزو كلام بهذم هنأ : يبطرقلل « اطوملا حرش» يفو
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 رشع ضرأ هل يبلغت : لاق . اهعفرل ىنعم الف ةنؤملا توافتب بجاولا توافتب مكح يب يبنلا نأل

 . - مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإب كلذ فرع « اًقعاضم رشعلا هيلعف

 . ثيللا لوق وهو دمحأ بهذمك كلذك يعفاشلا بهذم نأو « هيلع بوسحم عرزلاو ةرمثلا

 الو ضرألا بر نود ناطلسلا ىلع رشعلا لمح ةنؤم نأ :«هقفلا عماوج»و ينانيغرملا يفو

 صرخلا : يروثلاو يبعشلا لاقو . اندنع عورزلاو رامثلا نم امهريغو بنعلاو بطرلا صرخي

 . ةعدب

 وهو عرزلا يف صرخ الو بنعلاو بطرلا يف ةنس وه : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو

 هنأ نسحلا نب دمحم نع ءالمإلا باحصأ ركذ : ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو « دمحأو كلام لوق

 دمحم نع لوقلا اذه انباحصأ ركذي مل : يجورسلا لاقو « اًبيبز بنعلاو ارت بطرلا صرخي
 . هتملعامیف

 لوقي رامثلا حالص ءدب دنع صورخلاو « هريغ ملعاميف هوركذاونوكي نأ نكي : تلق
 ىفتكيو «يوونلا هركذ مثاذكو اذك هنم ءيجيو « اهرزح يأ ابطر اذكو اذك اهصرخ : صراحلا

 يف نيموقملا نيمكحلاك نيلدع نم دب ال يعفاشلا لوق يفو . مكاحلا ةلزنب مهدنع دحاو صراخب

 . تافلتملا

 توافتي نيح ةا يبنلا نأ ينعي :ش ( ةنؤملا توافتب بجاولا توافتب مكح ةي يبنلا نأل ) :م

 هبسحأ ولو « ثيدحلا . . . ءامسلا هتقس ام هلوق يف رشعلا وهو ةنؤملا توافتت رشعلا وهو بجاولا

 هنأو عرشلا تبث ام يفنل اًريوجت كلذ يف ناكو « عافترالا ربخ يف توافتلا لخدل ةقفنلاو ةرجألا

 وهو اتوافتم ال اًقفتم بجاولا يقبي تعفر اذإ اهنأل ةنؤملا عفرل يأ :ش ( اهعفرل ىنعم الف ) :م عنتم

 . ربخلا فالخ

 رسکب يبلغت صخش يآ :ش ( يبلغت ):م -ىلاعت هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹«اهرسكو اهمال حتف زوجي ةبسنلا لاح يف امأ : يزارتألا لاق بلغت ينب ىلإ بوسنم ماللا

 . ىهتنا «فيرصتلا ملع يف فرع دقو « رسكلا حصفألاو

 يف امك ةرسكلا انه حصفألا انكاس هيلإ بسني يذلا مسالا نم يناثلا فرحلا ناك اذإ : تلق

 دقو « حتفلاب يرمت : هيف لاقي رمتك راصف مودعم اك هيف نكاسلا نأل « حتفلا هيف زوجي هنإف ٠ بلغت

 يأ :ش (افعاضم رشعلا هيلعف رشع ضرأ هل ):م مورلا برقب ىراصنلا نم موق بلغت ينب نأ انركذ
 . اًمعاضم هنوک لاح

 نأ كلذو يتوكس عامجإ وهو :ش ( -مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإب كلذ فرع ) :م

 كلذ ناكو « ةيزجل ا ءادأب راعلا انقحلي : اولاق ثيح فيعضتلا ىلع مهرقأ -هنع هللا يضر-رمع

 . هيلع رمألا رقتساف ةباحصلا نم رضحمب
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 ال هدنع ةفيظولا نأل ادحاو ارشع ملسملا نم يبلغتلا هارتشا اميف نأ -هللا همحر- دمحم نعو

 ةلمحلا يف هيلع فيعضتلا زاوجل مهدنع اهلاح ىلع يهف يمذ هنم اهارتشا نإف « كلام ا ريغتب ريغتي

 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يبلغتلا ملسأ وأ ملسم هنم اهارتشا اذإ اذكو رشاعلا ىلع رم اذإ امك

 اهيف اجب ملسملا ىلإ لقتنتف اهل ةفيظو راص فيعضتلا نأل اًدداح وأ اياصأ فيعضتلا ناك ءاوس

 . فيعضتلا ىلإ يعادلا لاوزل دحاو رشع ىلإ دوعي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . جارغلاك

 . هنع حص اميف -هللا همحر- دمحم لوق وهو باتكلا يف لاق

 باصتتنا :ش ( ادحاو ارشع ملسملا نم يبلغتلا هارتشا اميف نأ -هللا همحر- دمحم نعو ) م

 نأل يأ :ش ( هدنع ةفيظولا نأل ) :م -هارتشا اميف- هلوق وهو اًمدقم هربخو نأ مسا هنأ ىلع ارشع

 ضرألا يف جارغلاك :ش ( كلاملا ريغتب ريغتت ال ):م -هللا همحر- دمحم دنع ضرألا ةفيظو

 وه امك رشعلا هيلع فعاضي هنأ بتكلا ضعب يفو . هنع ةياور هذهو « ملسم اهارتشااذإ ةيجارخلا

 . امهبهذم

 ىلع ضرألا يأ :ش ( اهلاح ىلع يهف يمذ ) :م يبلغتلا نم يأ :ش ( هنم اهارتشا نإف ) :م

 يف « هيلع فيعضتلا زاوحل ) :م ةثالثلا انباحصأ دنع يأ :ش ( مهدنع ) :م فيعضتلا نم اهلاح

 رم اذإ امك ) :م ةلمجلا يف يبلغت ريغ يمذ ىلع فيعضتلا زوجي يأ يمذلا ىلع يأ :ش ( ةلمجلا

 . عبرلا فعض فصنلاو « رشعلا عبر ملسملا نمو « رشعلا فصن هنم ذخؤي هنإف :ش ( رشاعلا ىلع

 ىلع ةيرشعلا ضرألاف :ش (ملسم ) :م يبلختلا نم يأ :ش ( هنم اهارتشا نإ اذكو ) :م

 دنع ) :م فيعضتلا نم اهلاح ىلع ضرألا ينعي :ش ( يبلغتلا ملسأ وأ ) :م فيعضتلا نم اهلاح

 وأ اذك هثابآ نع يبلغتلا اهثرو نأب :ش ( اًبلصأ فيعضتلا ناك ءاوس -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ

 . كلذك ءارشلا نم يديألا هتلوادت

 (اهل ةفيظو راص فيعضتلا نأل ) :م ملسملا نم اهارتشا نأب « اًضراع ينعي :ش ( اًئداح وأ ) :م

 نأل ؛ ةبوقعلا ىنعم هيف ناك نإو :ش ( جارخلاك اهيف اب ملسملا ىلإ لقتنتف ) :م ضرألل يأ :ش
 نع « نآرقلا ماكحأ» يف -هللا همحر- يزارلا ركب وبأ ركذو « دودحلاك ةبوقعلا يفاني ال مالسإلا

 . هضرأ ىلع ماقو ملسأ نمم جارخلا ذخأ -امهنع هللا يضر- يلع نعو رمع

 وهو :ش ( فيعضتلا ىلإ يعادلا لاوزل دحاو رشع ىلإ دوعي :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 . لاز دقو رفكلا ببسب ناك فيعضتلا نأل يأ رفكلا

 «طوسبملا» يف ةاكزلا باتك يف -هللا همحر- ةمئألا سمش لاق يأ :ش ( باتكلا يف لاق ) :م

 لوقلا يف يأ :ش (هنع حص اميف - هللا همحر- دمحم لوق ) :م دحاولا رشعلا يأ :ش (وهو ) :م

 نإف « هدنع روصتي ال ثداحلا فيعضتلا نأل « -هللا همحر- دمحم نع يأ « هنع حيحصلا

 . ادحاو ارشع بجي ملسم نم ىرتشا اذإ يبلغتلا
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 ءاقب يف ةفينح يبأ عم هنأ حصألاو . هلوق نايب يف خسنلا تفلتخا -هنع هللا يضر- لاق

 ريغت مدعل هدنع ققحتي ال ثداحلا فيعضتلا نأل ؛ يلصألا يف الإ ىتأتي ال هلوق نأ الإ فيعضتلا

 جارخلا هيلعف اهضبقو يبلغت ريغ اًيمذ هب ديري ينارصن نم اهعاب ملسمل ضرألا تناك ولو  ةفيظولا
 رشعلا هيلع -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو رفاكلا لاحب قيلأ هنأل ؛-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 - دمحم دنعو . ليدبتلا نم نوهأ اذهو يبلغتلاب رابعا جارخلا فراصم فرصيو اًمعاضم

 ةنؤم راص هنأل ؛ اهلاح ىلع ةيرشع يه -هللا همحر

 يأ :ش ( خسنلا تفلتخا ):م :-هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر -لاق ) :م

 يفف « -هللا همحر- دمحم لوق يآ :ش ( هلوق نايب يف ) :م « عماجلا» وأ« طوسبملا» خسن

 لاق مث -هنع هللا يضر- « ةفينح يبأ عم -هللا همحر- دمحم لوق ركذ «ةمئألا سمش طوسبم»

 . فسوي يبأ عم دمحم لوق ركذو اذه دعب ةلأسملا ناميلس يبأ ةياور يف ركذو :

 ( هلوق نأ الإ ) :م رشعلا فيعضت يأ :ش ( فيعضتلا ءاقب يف ةفينح يبأ عم هنأ حصألاو ) :م

 فيعضتلا نأل ) :م يلصألا فيعضتلا يف يأ :ش ( يلصألا يف الإ ىتأتي ال ) :م دمحم لوق يأ :ش

 نأل يأ :ش ( ةفيظولا ريغت مدعل ) :م -هللا همحر- دمحم دنع يأ :ش ( هدنع ققحتي ال ثداحلا

 . حصألا وهو يخركلا رايتخا وهو فصو ىلإ فصو نم ريغتت ال ءيش يف ترقتسا اذإ ةفيظولا

 ريغ اًيمذ هب دیری ينارصن نم اهعاب ملسمل ) :م ةيرشعلا ضرألا يأ :ش ( ضرألا تناك ولو ) :م

 يبأ دنع جارخلا هيلعف ) :م لطب اذإف « رشعلا لطبي ضرألا ينارصنلا ضبق يأ :ش ( اهضبقو يبلغت

 ةدابعلا ءادأ يفاني رفكلا نأل :ش ( رفاكلا لاحب قيلأ ) :م جارخلا نأل يأ :ش (هنأل -هللا همحر ةفينح

 . ةبوقعلا يفاني ال مالسإلا نأل « حارخلا فالخب

 لهأ هنأل :ش ( اًقعاضم ) :م هنوک لاح :ش ( رشعلا هيلع -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو ) :م

 قازرأ ىلإ يأ :ش ( جارخلا فراصم ):م فعاضملا رشعلا يأ :ش ( فرصيو ) :م فيعضتلل

 ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ جارخلاو رشعلا باب يف ءيجي ام ىلع كلذ وحنو قيرطلا دصرو ةلتاقملا

 عضوم عضويف كلذل حلصي ال رفاكلا لامو ةدابعلا قيرطب ىلاعت هلل ناك ام فرصي اغنإ هنأل كلذو

 . جارخلا

 :م فيعضتلا يأ :ش (اذهو ) :م ريختي الف ةفيظو فيعضتلا نأل :ش ( يبلغتلاب ارابتعا ) :م

 هنأل ‹ هيلع جارخإلاب يعفاشلا دنع رخآ بجاو جارخلاو فصولا يف هنأل :ش ( ليدبتلا نم نوهأ)

 . عيبلا حصي ال -هللا همحر- كلام دنعو «هتيلهأ مدعل اًضيأ رشع الو ضرأللا نم نكي مل

 رشعلا نأل يأ :ش ( اهل ةنؤم راص هنأل ) :م اهلاح ىلع ةيرشع يه -هللا همحر- دمحم دنعو

 دنع لطبت الو ءادتبا رفاكلا ىلع بجت الف ةدابعلا هبش اهيف ةنؤم رشعلا نأل « ضرألل ةنؤم راص
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 ‹ جارخلا فراصم ةياور يفو ‹ تاقدصلا فراصم فرصب ةياور يف مث جارخلاك لدبتت الف اهل

 لوألا امأ« تناك امك ةيرشع يهف عيبلا داسفل عئابلا ىلع تدر وأ ةعفشلاب ملسم هنم اهذخأ نإف

 مكحب خسفلاو درلاب هنألف يناثلا امأو ‹ ملسملا نم اهارتشا هنأك عيفشلا ىلإ ةقفصلا لوحتلف

 . درلا قحتسم هنوكل ءارشلا اذهب عطقني مل ملسملا قح نألو « نكي مل نأك عيبلا لعج داسفلا

 اًناتسب اهلعجف ةطخ راد ملسمل تناك اذإو :لاق

 لوق ىلع :ش ( ةياور يف مث ):مملسملا ىلع :ش ( جارخلاك لدبتت الف ) :م هلوق ىنعم وهو ءاقب
 قلعتل :ش (تاقدصلا فراصم ) :م رشعلا اذه يآ :ش ( فرصي ) :م ريبكلا ريسلا ةياور يهو دمحم

 . ةيجارخلا يضارألاب ةلتاقملا قح قتلعتك هب ءارقفلا قح

 :ش ( جارخلا فراصم فرصي) :م هنع ةعامس نبا ةياور يهو دمحم نع :ش ( ةياور يفو ) :م

 عضويف كلذل حلصي ال رفاكلا لامو « ةدابعلا قيرطب ىلاعت هلل ناك ام ءارقفلا ىلإ فرصي اغنإ هنأل

 . «حاضيإلا» يف اذك ةمذلا لهأ نم رشاعلا هذخأ لامك جارخلا عضوم

 يذلا ينارصنلا نم ملسم ةيرشعلا ضرألا ذخأ نإو يأ :ش ( ملسم هنم اهذخأ نإف ) :م

 ةيرشعلا ضرألا هذه ينارصنلا اذه عاب نأب ةعفشلا ببسب يأ :ش ( ةعفشلاب ) :م ملسم نم اهارتشا

 :م ملسم وهو :ش ( عئابلا ىلع ):م ضرألا كلت :ش ( تدر وأ ) :م ةعفشلا قحب هنم ملسم اهذخأو

 . فيعضتلا وأ جارخلا لطبو ًالوأ تناك امك ةيرشع يهف :ش ( عيبلا داسفل)

 نم ) :مدقعلا يأ :ش ( ةقفصلا لوحتلف ) :م ةعفشلاب ذخألا ةروص وهو :ش ( لوألا امأ ) :م

 اهارتشا ملسملا يأ :ش ( ملسملا نم اهارتشا هنأك ملسملا وهو) :م عيفشلا ىلإ :ش ( ينارصنلا يرتشملا

 . ءادتبا

 ( خسفلاو ) :م عيبلا درب يأ :ش ( درلاب هنألف ) داسفلاب درلا ةروص وهو :ش ( يناثلا امأو ) :م

 ( ملسملا قح نألو ):م ىلوألا يف :ش ( نكي مل نأك عيبلا لعج داسفلا مكحب ) :م هخسفو يأ :ش

 :ش ( درلا قحتسم هنوكل ءارشلا اذهب عطقني مل ) :م عئابلا وهو :ش

 ‹ رايخب عئابلا ىلع در ولاذك يشاترمتلا ركذو . نذإ فيعضت الو جارح الف ادساف هعوقول

 الب درلا ناك ولو «هررقت لبق عناملا لاوزل تناك امك دوعت اهنإف ءاضقب بيعلاب درلا ناك اذإ اذكو
 . جارخلا عفدي ال مالسإلا نأل ةيجارخ تيقب ملسأ وأ ملسم نم اهعاب وأ ءاضق

 رادلا ةفاضإف :ش ( ةطخ راد ملسمل ناك اذإ و) :م -هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر- يخيش طخب اديقم ناك اذك : يقانغسلا لاق . ةضف متاخ كلوق يف امك « نايبلل ةطخلا ىلإ

 . همالك یهتنا الخ دوقار يدنع يف امك نيونتلاب مات مسا نع زيمتلاب ةطخ بصن زوجيو « -هللا

 ( اناتسب اهلعجف ) :م رئامعلا نم كلذ ريغو اراد ءانبلا طتخا يذلا ناكملا وه رسكلاب ةطخلاو
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 ةنؤملا نأل ‹ جارخلا اهيفف جارخلا ءاب ىقست تناك اذإ امأ رشعلا ءامب هاقس اذإ هانعم ‹ رشعلا هيلعف

 لعج-هنع هللا يضر- رمع نأل؛ ءيش هراد يف يسوجملا ىلع سيلو ءاملا عم رودت اذه يف

 ًوفع نكاسملا

 هاقس اذإ هانعم رشعلا هيلعف ) :م راجشأو ةقرفتم ليخن اهيفو « طئاح اهطوحي ضرأ لك ناتسبلا :ش
 :ش ( ةنؤملا نأل جارخلا اهيفف ) :م مجاعألا راهنأك :ش ( جارخلا ءامب ىقست تناك اذإ امأو « رشعلا ءامب

 ( ءاملا عم رودت اذه لثم يف ) :م ةفلكلا يأ

 جارخلا باجيإ اذه نأل لكشم اذه : يباتعلا دهازلا مامإلا لاق . هب لصحي ءامنلا نأل :ش

 هيلع نأ : «ريغصلا عماجلا » يف يخرسلا ةمئألا سمش مامإلا خيشلا ركذو « ءادتبا ملسملا ىلع

 هنأل ‹ رشعلا هيفف جارخلا ءام نم ةرمو رشعلا ءام نم ةرم هاقس نإف « رهظألا وهو لاح لكب رشعلا

 فسوي يبأ دنعف تارفلا وأ ةلجد وأ نوحيج وأ نوحيسب ىقس نإو جارخلا نم رشعلاب قحأ

 . يرشع -هللا همحر- دمحم دنعو « يجارخ -هللا همحر-

 قيرطب ءادتبا ملسملا ىلع جارخلا عضو نأ روكذملا لاكشإلا نع باوجلا : يزارتألا لاقو

 الأ « جارخلا ءا هاقس ثيح هراتخا دقو « كلذ زوجيف ملسملا هراتخا ناك اذإ امأ « زوجي ال ربجل ا

 . اذهاذك « جارخلا هيلع بجي جارخلا ءامب اهاقسو مامإلا نذإب ةتيم ًاضرأ ايحأ اذإ ملسملا نأ ىرت

 . ةمئألا سمشل سيل باوجلا اذه : تلق

 يف مكحلا ناك نإو « ركذلاب يسوجملا صح اغنإ :ش ( ءيش هراد يف يسوجملا ىلع سيلو ) :م

 مهئاسن حاكن ةمرح ببسب مالسإلا نعدعبأ يسوجلملا نأل ؛ كلذك ينارصنلاو «يدوهيلا

 » يفاذك امهراد يف بجي ال نأ ىلوأف هذه ةلاحلاو يسوجللا راد يف بجي مل اذإف « مهحئابذو

 ‹ بيرغ اذه :ش (ًاوفع نكاسملا لعج- هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأل) :م « ةيريهظلا دئاوفلا

 ىلع جارخلا لعج- هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نأ «لاومألا باتك» يف ديبع وبأ ركذ نكل

 يتلا رودلاو نكاسملا كلذ نم لطعو ةلغلل حلصت يتلا رامثلا بحلا تاوذ نم لمعت يتلا نيضرألا

 . دنسریغب هرکذ اًئيش اهیف لعجی ملو « مهلزانم يه

 نب رمعل ليق هنأل « ركذلاب يسوجملا صح اغنإ : - هللا همحر - مالسإلا خيش لاقو

 موقلا يفو سوجللا ءارمأ ينايعأ :لاقف « ءاوسلاب ريثك يسوجملا نإ - هنع هللا يضر -باطخل ا

 سوجلاب اونس » : لوقي يب هللا لوسر تعمس : لاقف - هنع هللا يضر- فوع نب نمحرلا دبع
 رم كلذب - هنع هللا يضر - رمع عمس املف « مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس

 نعو مهرود باقر نعافعو « ةقاطلا ردقب جارخلا اهيلع اوفظويو مهيضارأ حسمت نأ « هلامع

 امهقح يف تبث مالسإلا نع دعبأ مهنوك عم مهقح يف وفعلا تبث املف اهيف راجشألا باقر
 . ىلوألا قيرطلاب

 ا



 ةبرقلا ىنعم هيف ذإ رشعلا باجيإ رذعتل رشعلا ءامب اهاقس نإو . جارخلا هيلعف اًتاتسب اهلعج نإو

 نأ الإ يرشعلا ءاملا يف رشعلا بجي امهلوق سايق ىلعو هلاحب قيلت ةبوقع وهو جارخلا نيعتف
 ‹ هيف هجولا رم دقو نارشع -هللا همحر- فسوي ىبآ دنعو « دحاو رشع -هللا همحر- دمحم دنع

 «دحأ ةيالو تحت لخدت ال يتلا راحبلاو نويعلاو رابآلاو ءامسلا ءام يرشعلا ءاملا مث

 :ش ( جارخلا هيلعف ) :م اًناتسب ةطخ راد يسوجملا لعج نإو يأ :ش ( اًئاتسب اهلعج نإو ) :م

 ءامب وأ جارخلا ءامب اهاقس ءاوس جارخلا هيلع مث « ةمئاس ةفولعلا لعج ول امك ةيمان تراص اهنآل

 ال مالسإللا نأل ءءاملا ربتعي اًناتسب هراد لعج اذإ ملسملا فالخب ةدابعلا يفانم رفكلا نأل «رشعلا

 دقو « هلبق اب لصاو :ش ( رشعلا ءامب اهاقس نإو ) :م هيلع جارخلا فيظوت ماقتساف ةبوقعلا يفاني

 ( ةبرقلا ىنعم هيف ذإ رشعلا باجيإ رذعتل ) :م جارخلا ءامب وأ رشعلا ءا اهاقس ءاوس نآلاانركذ

 . كلذك ناك اذإو ةبرقلا ىنعم رشعلا يف نأل يأ :ش

 هراد لعج هلوقب ديقو يسوجملا لاحب ىأ :ش ( هلاحب قيلت ةبوقع وهو جارخلا نيعتف ) :م
 ءرادلا مكح يف يهف رمتلا نم اًراركأ جرخت راجشأ اهيف نكلو اناتسب اهلعجي مل اذإ هنإف « اتاتسب

 عامجإ هيلعو «ناحخ يضاق ىواتف» يفو « «طوسبملا» يف كلذك ءيشاهيف سيلو
 . مهنع هللا يضر-ةباحصلا

 ىلع رشعلا باجيإ زاوج وهو دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق سايق ىلعو ) :م
 هب ىقسي يذلا ءاملا ينعي :ش ( يرشعلا ءاملا يف رشعلا بجي ) :م ةيرشعلا ضرألا يف رفاكلا

 .دحاو رشع بجي يأ :ش ( دحاو رشع -هللا همحر- دمحم دنع نأ الإ ):م ةيرشعلا ضرألا

 (هيف هجولا رم دقو ) :م نارشع بجي يأ :ش ( نارشع - هللا همحر- فسوي يب دنعو ) :م

 يبأ دنع بجو ةيرشع اًضرأ ملسم نم ىرتشا اذإ يمذلا رهو رم دق نيبناجلا نم اذه هجو ىأ :ش

 يف فرصلملا يف اًضيأ ناتياور ترم دقو «دحاو رشع - هللا همحر- دمحم دنعو نارشع فسوي

 . رشعلا فراصم يف فرصي ةياور يفو « جارخلا فراصم ىلإ فرصي ةياور

 تحت لخدت ال يتلا راحبلاو « نويعلاو « راهنألاو « رابآلاو « ءامسلا ءام يرشعلا ءاملا مث ) :م

 ءاملا مث- : هلوقف «ةيجارخ هايمو ‹ ةيرشع هايم « نيعون ىلع اهنآ هايملل نايب اذه :ش ( دحأ ةيالو

 تناك نإف ‹ ضرألل عبات ءاملاف ‹ ةيرشعلا هايملل نايب - دحأ ةيالو - : هلوق ىلإ - يرشعلا

 ءام - هلوقب يجارخ اهنم جراخلا ءاملاف ةيجارخ ناك نإو يرشع اهنم جراخلا ءاملاف ةيرشع ضرألا

 ناك نإو « ةيرشعلا هايملا نم دعي ةيرشعلا ضرألا ىلع لزني ءام لك نإف  رطملا وهو - ءامسلا

 . ةيجارخل ا هايملا نم دعي ةيجارخلا ضرألا ىلع لزني
 يف ترهظ يتلا نويعلاو ٠ ةيرشعلا يضارألا يف ترفح يتلا رابآلا يأ - رابآلاو - هلوق

 ضرأ يف ترهظ نيعو يرشعلا ضرألا يف ترفح رئب : «طيحملا» يفو « ةيرشعلا يضارألا
۷ 



 نوحيج ءامو مجاعألا اهقش يتلا راهنألا ءام يجارخلا ءاملاو

 . يضارألا عبتي كلذك ةيجارخلا ضرألا يفو« ضرألل اًعبات اًيرشع اهيف ءاملا ناك رشعلا

 دالب يف يتلا راخصلا راهنألا يه :ش ( مجاعألا اهقش يتلا راهنألا ءام يجارخلا ءاملاو ) :م

 اهؤام راصف يجارخلا ءام راهنألا هذه لثم نأل ورم رهنو درجدزي رهنو كلاملا رهن لثم مجعلا

 . مالسإللا رخف طوسبم » يف اذك ءاملل اعبت ةيجارخ ضرألا تراصو اًيِجارخ

 : ةتس ةيرشعلا يضارألا نأ ملعا مث

 .امهوحنو نميلاو زاجحلاك برعلا ضر : ىلوألا

 . اعوط كلذ ىلع اهلهأ ملسأ ضرأ : ةيناثلا

 . نيماغلا نيب تمسقو ةونع تحتف ضرأ : ةثلاثلا

 . رشعلا ءاي تيقسو تييحأ ضرأ : ةعبارلا

 . يرشع ءا تيقسف جارخلا ءام اهنع عطقنا ةيجارخلا ضرألا : ةسماخلا

 . رشعلا ءا اهاقسو اًناتسب هراد لعج : ةسداسلا

 . نامث ةيجارخلا ضرألاو

 لعفامك اهيلع فورصملا جارخلاب مهيدي يف تكرتو ةونع تحتف يتلا ضرألا : ىلوألا

 . رصمو قارعلا داوس ضرأ يف - هنع هللا يضر- رمع

 يفو هركذ مامإلا هل خضرف لتاق وأ « مامإلا نذإب يمذ رفاك اهايحأ ضرأ : ةيناثلاو

 . (ةفحتلا»

 . رشعلا ءاي اهاقس دقو اًناتسب هراد عج : ةثلاثلاو

 . رهق ريغ نم اجارخ مهيضارأ ىلع برضي نأ مامإلا نم رافكلا ضعب بلط : ةعبارلاو

 . جارخلا ءا تييحأ ضرأ : ةسماخلاو

 . رفاك نم ملسماهارتشا ضرأ : ةسداسلاو

 . جارخلا ءا تيقسف رشعلا ءام اهنع عطقنا اذإ رشعلا ضرألا : ةعباسلاو

 يف هلک كلذ ركذ مدقت دقو جارخلا ءامب اهاقسو اًتاتسب اهلعجف ةطخ راد ملسمل : ةنماشلا

 . هریغو «يجلاولولا»

 . خلب رهنل مسا نوحيج ءام : يزارتألا لاق :ش ( نوحيج ءامو ) :م

E۸ 



 ةلجدو نوحيسو

 . كلذ ىف لمكألا هعبتو ةمجعملا لاذلاو ءاتلا رسكب ذمرت رهن : ىقانغسلا لاقو

 خلب رهن « تبتلا دالب نم نويع نم هعبنمو خلب رهن وه ةآرملا» بحاص لاق : تلق
 ةئامثالث ضرألا ىلع « هنايرج رادقمو « ناجرج رحب يف بصي يح يضيو ناوسأو ذمرتو

 . خسرف

 هيلإ مضني مث ناسخدب دودح نع جرخي نوحيج رهن نإ : هباتك يف يرخطصإلا لاقو
 ىلإ لصي ىتح ةريثك دالب ىلع ري مث اًميظع رهن ريصيف شحوو لبجلا دودح يف ةريثك راهنآ
 نيبو اهنيب يتلا مزراوخ ةريحب يف بصي مث مزراوخ الإ دالبلا نم ءيش هب عفتني الو مزراوخ

 « ناهاج ةماعلا ةيمستو « ناهيج اهل :لاقي نوحيج نأ دلبلا ميوقتو « مايأ ةتس مزراوخ
 تارفلا براقم وهو « بونجلا ىلإ لامشلا نم سيس دالب يف ريسيو « مورلا دالب نم اهلصأف

 . مورلا رحب يف نابصيف ةيدادعو نوحيسو وه عمتجي مث ردقلا يف

 رهن وه : يقانغسلا لاق « كرتلا رهن مسا نوحيس : يزارتألا لاق :ش ( نوحيسو ) :م

 رهن ناحيسو « دنهلاب رهنل مسا نوحيسف نيحايسو ناحيس هل لاقيو : يرهوجلا لاقو . دنجخ

 دالب ىلإ يهتنيو ناديساب لابج نم نوحيس جرخي : هريغ لاقو « ةرصبلاب رهن نيحايسو ماشلاب
 هنايرج رادقم «يقرشلا رحبلا يف بصي مث « ةرصبلا ىلإ يهتني مث بهذلا حورب هريسمو ناتلملا

 مدقت يفو « ظحاجلا هركذ ام ىلع هناجلخ يف حيسامتلاو « خسرف ةئامتس ضرألا هجو ىلع

 وهو« قرشلاو بونجلا ىلإ برغلاو لامشلا نم يرجي مورلا دالب نم هلوأ نوحيس نأ نادلبلا

 عمتجي مث « سيس دالبب مويلا فرعت يتلا نمرألا دالبب وهو ردقلا يف هنود نوحيج رهنو « يبرغ
 سايإ نيب مورلا رحب يف نابصي مث ادحاو رهن ناريصيف نمرأ دنع نوحيجو نوحيس
 نع قازرلادبع انثدح دمحأ هجرخأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح انیورو . سوسرطو

 ناحيس» :ي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع هبنم نب مامه

 رهنل مسا ةلجد : يزارتألا لاق :ش (ةلجدو) :م . “ ةنجلا راهنأ نم لك تارفلاو لينلاو ناحيجو
 . هریغ لاقاذکو « دادغب

 هايم هيلإ مضي دتما املكو « نينرقلا يذ نصح دنع دمأ برقب لبج لصأ نم هجرخم : تلق

 ةريزج ىلإ مث افيك نصح ىلإ مث نيقراف ىلإ دت مث باودلاب هيف ضاخي نأو ركب رايد لابج

 مظعي امهنمو « بازلا امهنم لك ىمسي نارهن امهو « نابازلا هيف بصنيو لصوملا ىلإ مث رمع نبا
 ةدع ةلجد نم لمحیو ¢ سراف رحب يف بصني مئ ةرصبلا ىلإ مث طساو ىلإ مث دادغب ىلإ مث

 . لقعم رهنو ةليألا رهنو نيريس رهنو نيدلا رهنو ليجدلا مث لوطاقلا اهنم « راهنأ

 . (۲۸۹ /۲)دمحأو . ۲۱ مقر (۱۰) باب ةنحلا يف ملسم هاور (۱)

Î 



 يبأ دنع يجارخو راحبلاك دحأ اهيمحي ال هنأل -هللا همحر- دمحم دنع يرشع تارفلاو

 يبصلا ضرأ يفو . اهيلع لدي اذهو نفسلا نم رطانقلا اهيلع ذختي اهنأل -هللا همحر-فسوي

 يف دحاولا جارخلاو ةيرشعلا يف فعاضم ا رشعلا ينعي يبلغتلا لجرلا ضرأ يف ام نييبلغتلا ةأرملاو
 ءةضحملا ةنؤملا نود ةقدصلا فيعضت ىلع ىرج دق حلصلا نأل ؛ ةيجارخلا

 هنيب سخورقأ :هل لاقي مورلا دالبب لبج نم جرخي روهشم رهن وهو :ش ( تارفلاو ) :م

 نيليم ةريسم ىلع ةيطلم ضرأب ريب مث ةنيمرأ فارطأ نم جرخي :ليقو موي ةريسم القاب نيبو

 ايسيلم رحبو ةجرلاو ةبقرلاو ربعج ةعلقو جلنمزجو ةريبلاو مورلا ةعلقو طايمس ىلع ريب مث اهنم
 حئاطبلا ىلإ يهتنيو ةفوكلاب مث بلحب مث فوفطلاب ري مث طابنألاو بيتبو ةيبيدحلاو ةماحبو

 هذهو « خسرف ةئامعبرأ ضرألا هجو ىلع هنايرج رادقم : اولاقو ‹ يقرشلا رحبلا ىلإ بصنيو

 . ةلجدو تارفلا رفح مالسلا هيلع لايناد نإ : ليقو « يديألا اهيف لمعت مل راهنألا

 - دمحم دنع) :م - نوحيج ءامو- هلوق وهو ًادتبملا ربخ هنأل عوفرم :ش ( يرشع ) :م

 يبآأ دنع يجارخو ):م راطمألاو نويعلا هايمو :ش ( راحبلاك دحأ اهيمحي ال هنأل - هللا همحر

 اهيلع دي تابثإ يأ :ش ( اهيلع لدي اذهو نفسلا نم رطانقلا اهيلع ذختي اهنأل - هللا همحر- فسوي

 دنعف ؟دحأ ةيالو تحت لخدت لهو ؟يديألا اهيلع عقت له هنأ ىلع ينبم امهفالخو ةيالوو

 . ال دمحم دنعو معن فسوي يبأ

 يف بجي ينعي :ش ( يبلغتلا لجرلا ضرأ يفام نويبلغتلا ةأرملاو يبصلا ضرأ يفو ) :م

 يف ام - هلوق ىنعم حضوأ مث « لجرلا ضرأ يف بجي ام ةيبلغتلا ةأرملاو يبلغتلا يبصلا ضرأ

 م ةيرشعلا ضرألا يف ينعي :ش ( ةيرشعلا يف فعاضملا رشعلا ينعي ) :م هلوقب - لجرلا ضرأ

 ا ضرألا يف ينعي :ش ( ةيجارخلا يف ) :م بجاولا جارا ينعي بصنلاب :ش ( جارخلاو)

 ىلع یرج دق ):م لئسام ىلع -هنع هللا يضر- رمع حلص يآ :ش ( حلصلا نأل ) :م

 :م اهانعم هيفام وأ ةدابعلا نم نيملسملا ىلع بجي ام فيعضت ىلع يأ :ش ( ةقدصلا فيعضت

 ىنعم اهيف سيل ةنؤم اهنأل جارخلا اهب دارأو ةدابعلا ىنعم نع ةيلاخلا يأ :ش ( ةضحملا ةنؤملا نود)

 نود ةقدصلا فيعضت يف بلغت ينب عم عقو -هنع هللا يضر- رمع حلص نأ كلذو ةدابعلا

 .دحاو جارخو ةفعاضم ةقدص مهئاسنو مهنايبص نم ذخؤي اذهلف ٠ جارخلا

 يبصلا نود ةأرملا نم ذخأي رشاعلا ىلع ارم اذإ ةيبلختلا ةأرملاو يبلغتلا يبصلا : ليق نإف

 ؟ ةفعاضم ةقدص هضرأ يف يبلغتلا يبصلا نم ذخؤي فيكف

 ‹ ةفوقوملا يضارألا يف بجي ىتح جارخلاو رشعلا يف كلاملل ةيلهألا ربتعت ال : هل ليق

 ذخأي رشاعلاو كلاملل ةيلهألا اهيف ربتعي ثيح . ةاكزلا فالخب نيناجملاو نايبصلا يضارأو
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 نيع يف سيلو لاق . مهنم اناك اذإ كلذ فعضيف رشعلا نيملسملا نم اناك اذإ ةأرملاو يبصلا ىلع مث

 املا نيعك ةراوف نيع وه امنإو « ضرألا لازنإ نم سيل هنأل ءيش رشعلا ضرأ يف طفنلاو ريقلا

 نكمتلاب قلعتي جارخلا نأل ؛ ةعارزلل اًاص هميرح ناك اذإ اذهو « جارخ جارخلا ضرأ يف هيلعو

 . ةعارزلا نم

 بجي يأ :ش ( رشعلا نيملسملا نم اناك اذإ ةأرملاو يبصلا ىلع مث) :م يبصلا ىلع ةاكز الو ةاكزلا

 . بلغت ينب نم يأ :ش ( مهنم اناك اذإ ):م رشعلا يأ :ش ( كلذ فعضيف ) :م رشعلا

 وهو فاقلا رسكب :ش ( ريقلا نيع يف سيلو ):م : - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نهد وهو حصألا وهو « اهرسكو نونلا حتفب :ش ( طفنلاو ) :م اًضيأ راقلا هل لاقيو « تفزلا

 ةراوفاهنأل حلملاو طفنلاو ريقلا يف ءيشال : « طوسبملا »يفو نيعلا يف ءاملا هجو ىلع نوكي

 .ءاملاك

 نونلا مضب لزن عمج وه :ش ( ضرألا لازنإ نم سيل هنأل ءيش رشمعلا ضر يف ) :م

 ةطنلاك قازرألا اهب نيعو اهنم لصحيام وهواهعير ضرألا لزنو « ءارلا نوكسو

 :م هلوق ىنعم وهو طفنلاو ريقلا يف اذكف ءاملا يف رشع الو ءاملا نيعك روفت نيع طفنلاو ءاهوحنو

 اهناروف هبشو ةغلابم ةغيص يهو ردقلا تراف نم :ش ( ةراوف نيع ) :م طفنلا يأ :ش ( وه اغنإو)

 جرخي ىتح روفي يذلا :ش ( ءاملا نيعك ) :م هلوق ىینعم وهو نيعلا نم جرخي يذلا ءاملا ناروفب

 . نيهجو هعجرم لمتحي هيلع يف ريمضلا :ش ( جارخ جارخلا ضرأ يف هيلعو ) :ماهنم

 ةيرح طفنلاو ريقلا عضوم حسي نأب ريقلاو طفنلا نيع ينعي طفنلا ىلإ عجري نأ : امهدحأ

 اعبات ريقلاو طفنلا عضوم نوكيف ةعارزلا نم نكمتلاب قلعتي جارحخلا نأل ةعارزلل ةحلاص

 . خياشملا ضعب رايتخا وهو «ضرألل

 طفنلا نيع يف لجرلا ىلعو يأ« ةنيرقلا هيلع لدت يذلا لجرلا ىلإ عجري نأ : رخآلاو

 . جارخ جارخلا ضرأ يف ريقلاو

 ‹ ةعارزلل اًلاص ) :م ريقلاو طفنلا نيع هيرح يأ :ش (.هيرح ناك اذإ هانركذ يذلا اذهو ) :م

 عضوم حسي ال دمحم نع « ةعامس نبا ىورو :ش ( ةعارزلا نم نكمتلاب قلعتي جارح ا نأل

 ىلعو اهيف جارح ال : لاق نم مهنمو « يزارلا ركب يبأ راتخم وهو ةعارزلل حلصي ال هنأل ءنيعلا

 . ملعأ هللاو « هيف ءيش الف ةعارزلل حلصت الف ةخبسلا ضرألاك اهنأل « اهلوح ام
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 هيلإ تاقدصلا حفد زوجي نم باب
 ءارقفلل تاقدصلا اغنإ ل : ىلاعت هلوق هيف لصألا - هنع هللا يضر- لاق زوجيال نمو

 فانصأ ةينامث هذهف ٠٠١( ةيآلا:ةبوتلا) (نيكاسملاو

 ( زوجي ال نمو هيلإ تاقدصلا عفد زوجي نم باب ) :م

 نم غرف امل « هيلإ اهعفد زوجي ال نمو هيلإ ةاكزلا عفد زوجي نم نايب يف باب اذه يأ :ش

 . اهنم سيل نمو اهنم وه نم اهفراصم نايب يف عرش « زاكرلاو ندعملا نايبو ةاكزلا عاونأ نايب

 عرش ديقملاو قلطملا باصنلاو بجاولا ردقو ببسلا نايب نم عرفامل : ةعيرشلا جات لاقو

 اهعفد زوجي رطفلا ةقدص نإف < اهفرصم يف توافتلل رطفلا ةقدص مدقي ملو < اهفراصم نایب يف

 . يمذلا ىلإ

 ءارقفلل تاقدصلا اغإ : ىلاعت هلوق) :م هيلإ فرصلا زوجي نم يأ :ش ( هيف لصألا ) :م

 ءادتبألا ىلعف عفرلا امأ ٠ بصنلاو عفرلا ةيآلا يف زوجي :ش ٠٠(( ةيآ : ةبوتلا ) ةيآلا 4 نيكاسملاو

 . ةيآلاًأرقا ريدقتلاو « ةيلوعفملا ىلعف بصنلا اًمأو ءاهمامتب ةيآلا هريدقتو « فوذحم هربخو

 ‹ هيف هرصحو رخآلاب نيرمألا دحأ صيصخت رصقلاو « رصقو رصح ةملك ءاغنإ : هلوق

 مكحلا رصحل وأ« قلطنم ديز اغإ كلوقك مكحلا يف ءيشلا رصحل اغإ : نايبلاو يناعملا ءاملع لاق

 روكذملا تابثأ يضتقيل يفنلل امو «تابثإلل نإ ةملك نأل « ديز قلطنملا اغإ كلوقك « ءيشلا يف

 : كلوقك« مهريغلال ةروكذملا فانصألل تاقدصلا : ملعأ هللاو « ةيآلا ىنعمو « هادع ام يفنو

 يفب ةريخألا ةعبرألاو ماللاب ىلوألا ةعبرألا ركذ مث «مهريغلال مهل يأ شيرقل ةفالخلااغإ

 مهنأ ىلع ةياعرلا يف نأل هركذ قحتسا نب مهيلع قدصتلا قاقحتسا يف حجرأ هنأب نادبألل

 . رسألا وأ قرلا وأ ةباتكلا نم باقرلا كف يف ال كلذو « تاقدصلا مهيف عضوت نأب ءاقحأ

 يف عطقنملاو ريقفلا مراغلا عمج < داعبإلاو صيلختلا نم مرغلا نم نيمراغلا يفو : تلق

 . نيمراغلاو باقرلا ىلع نيذهل حيجرتو لضف هيف ليبسلا نيا كلذكو < ةدابعلاو رقفلا نيب جحلا

 فنص عمج وهو ‹ فانصأ ةينامث ةيركلا ةيآلا يف نوروكذملا يأ :ش ( فانصأ ةينامث هذهف ) :م

 ةغل حتفلاب فنصلاو . برضلاو عونلا فنصلا : - هللا همحر- يرهوجلا لاق . داصلا رسكب

 . هيف

 ليلقلا ةمسق بساني فيكف ةرثك عمج نيكاسملاو ءارقفلاو ةلق عمج تاقدصلا : تلق نإف

 . ريثكلا ىلع

 ةلقلا عمج اًضيأو « قارغتسالاو ةرثكلل ناك فيرعتلا مال هلخد اذإ ةلقلا عمج : تلق

 . 4 رحبلاو مالقأ ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولو #: ىلاعت هللا لاق سكعلابو ةرثكلل لمعتسي
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 مهبولق ةفلؤملا اهنم طقس دقو

 :ش ( مهبولق ةفلؤملا ) : :م « فانصأ ةينامشلا نم يأ :ش (اهنم طقس دقو) :م (ءورق ةثالث ۶ : هلوقو
 رکذ دنع «هيلامأ» يف ينيدملا ركب يبأ نب دمحم ىسوم وبأ ظفاحلا مهركذ الجر رشع ةئالث مهو
 نمحرلا دبعو « ماشه ي ىب نب ٿراحلاو «ةيمأ ينب نم برح نب نايفس وبآ مهو« سيق نب يدع

 نب ناوفصو « یزعلا دبع نب دسأ ينب نم دلیوخ نب مازح نب میکحو « موزخم ينب نم عبري نب
 دبع نب بطيوحو « ورمع نب ليهسو « مهس ينب نم سيق نب يدعو « حمج ينب نم ةيمأ
 « ميلس ينب نم سدارم نب سابعلاو « فيقث نم ةيراج نب ءالعلاو « يؤل نب رماع نب ىزعلا
 سباح نب عرقألاو «ةلظنح ينب نم فوع نب كلامو « ةرازف نم ردب ينب نم نصح نب ةنييعو
 عوبري نب نمحرلا دبعو ىزعلا دبع نب بطيوح الإ لبإلا نم ةئام ةئام ةَ يبنلا مهاطعأف
 . لبإلا نم نيسمخ نيسمخ امهاطعأ

 ءيج هنآ : دربملل لماكلا يفو « مهنم ةثالع نب ةمقلعو « ريخلا ديز : مالسإلا رخعف ركذو
 ًاعبرو يعشاجملا سباح نبا عرقألا اعبر ىطعأ اًعابرأ ةي هللا لوسر همسقف بهذب نميلا نم
 ‹ ةفلؤملا نم اوناكو يرازفلا نصح نب ةنييع اعبرو « ةثالع نب ةمقلع اعبرو يئاطلا ريخلا ديز
 نب ناقربزلا اهب هللا لوسر ىطعأو «ةيمأ نب ناوفصو برح نب رخص همساو نايفس وبأ مهنمو
 هللا لوسر هالوف « عست ةنس ملسأ هلامجو هنسحل دج رمق : : هل لاقي ناكو ‹ سيقلا ئرما نب ردب

 يضر- متاح نب يدع مهنمو . - امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ اهيلع هرقأو «هموق ةقدص وع
 ناوفصو نايفس ابأ ايي هللا لوسر ىطعأو يملسلا سادرم نب سابع مهنمو . -هنع هللا
 ام يناطعأ دقل : ةيمأ نب ناوفص لاقو . لبإلا نم ةئام مهنم دحاو لك اًسابعو ةنييعو عرقألاو
 بحأ- مالسلاو ةالصلا هيلع- ناك ىتح ينيطعي لاز امف « يلإ سانلا ضغبأ وهو < يناطعأ
 «طيحملا » يفو . ةباحص مهلك ءالؤه : - هللا همحر- يوونلا لاق « ملسم هاور « يلإ سانلا
 . مالسإلا ىلع مهفلأتي ةقدصلا نم اًمهس مهيطعي - مالسلاو ةالصلا هيلع- ناك : طوسبملا »و

 مهريخ ىجرياًموق : ليقو « مالسإلاب اودعو اوناك :ليقو «اوملسأ دقاوناك : ليقو
 مهبولق ةفلؤملا : ؟عفانملا» يفو «هرش فاخي مهنم برضو «رافكلا نم مهريغ ىلع مهب رصتتيو
 فنصو . مهمالسإب مهموق ملسي وأ اوملسيل مهفلأتب ةَ هللا لوسر ناك فنص : ةثالث فانصأ
 عفدل مهيطعي فنصو « مالسإلا ىلع مهريرقت كلذب ديريف فعض مهمالسإ يفوارملسأ

 مهيلع ءايبنألاو مهرش نم اًفوخ مهايإ -مالسلاو ةالصلا هيلع - هئاطعإ هجو ام : ليق نإف
 ؟ لجو زع هللا ىوس ادحأ نوفاخي ال مالسلا

 مهوجو ىلع لجو زع هللا مهبكي نآ ةيشخ ناك لب مهنم فوخلل كلذ ناك ام : مهل ليق
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 . عامجإلا دقعنا كلذ ىلعو مهنع ىنغأو مالسإلا زعأ هللا نأل

 . منهج ران يف
 ؟ مهيطعي ناك لاملا يأ نم : تلق نإف

 نم ناقربزلاو متاح نب يدع ىطعأ ناك يذلاو « ةاكزلأ نم ةفلؤملا يطعي ناك : تلق

 نم: ليقو « ةازخلا مهس نم فعضلا داهجلا نع مهدعقأ ناك نم ىطعأ يذلاو ٠ سمخلا سمخ

 نم : ليقو « ةاكزلا نم هيلإ لمحیو «ةاكزلا مهنم ذخؤي ناك نم ىطعأ يذلاو « ةفلؤملا مهس

¢ ٠ 
 م ةوقو رهقلاب ةفلؤلا نع يأ لش مھتع یتغآو مالالا زعأ ىلاعت هللا نال

): ٣ 

 يواحطلا حرش » يف - هللا همحر ٤ املف « مالسإلا ىلع مهفلؤيل مهيطعب اک هللا لوسر ناک

 لدہف مهماهسل اًظح هنم اولدبتساف - هنع هللا يضر - ركب يبأ ىلإ اوءاج ةا هللا لوسر ضيق

 هقزمو مهدي نم ظحلا ذخأف كلذب هوربخأف -هنع هللا يضر- رمع ىلإ اوءاج مث « ظحلا مهل

 هنيد هللا زعأ دقف مويلا امأف ‹ مالسإلا ىلع مكفلؤيل مكيطعي ناك ةي هللا لوسر نإ :لاقو ‹

 تن : اولاقف -هنع هللا يضر- ركب يبأ ىلإ اوفرصناف « مالسإلا وأ فيسلا الإ مكنيبو اننيب سيلف

. 
كلذ نم مهقح لطب « هيلعركني ملو « هللا ءاش نإ وه : لاق ؟ وه مأ ةفيلخلا

 هعبس يقبو « مويلا 

 هللا يضر- ركب يبأ ىلإ سباح نب عرقألاو رصح نب ةنييع ءاج : لاق هنأ ةديبع يبأ نعو

 تير نإف « ةعفنم الو ألك اهيف سيل ةخبس اًضرأ اندنع نإ ي هللا لوسر ةفيلخ اي : الاقو -هنع

 اقلطناف ‹ موقلا يف رمع سيلو اباتك اهيلع امهل بتكف رمع دهشأو انايإ اهعطقأف اهانيطعت نأ

 ‹ ةئيس ةلاقم اولاقو اومدنف« هاحمف هيف لفتف امهيديأ نم هلوانت باتكلا يف ام عمس املف « هيلإ

 هللا نإو ‹« ليلق ذئموي مالسإلاو مكفلأتي ناك ةي هللا لوسر نإ : -هنع هللا ىضر- رمع لاقف

 . امكيلع هللا وعدا ال امكدهج ادهجاو ابهذا « مالسإللا زعأ دق

 : لاقف ؟رمع مأ ةفيلخلا تنأ. :هل الاقو -هنع هللا يضر- ركب يبأل كلذ اركذ امهنأ يورو

 اًقافتا ناکو « -هنع هللا يضر- رمع نم كلذ ركب وبأ ركني ملو ء«هعزاني ملو هللا ءاش نإ وه

 ‹ كلذ يف ةباحصلا امهعباتو «ةجح امهب ءادتقالا نيبجوتسملل يقبو كلذ عطق ىلع امهنم

 . اعامجإ ناكف

 :م ةفلؤملا مهس طوقس ىلع يأ :ش ( كلذ ىلعو ) :م : هلوقب كلذ ىلإ فنصملا راشأو

 لوق هيلع دري ال یتح يتوكسلا -مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإ يآ :ش ( عامجإلا دقعنا)

 مهس نأ لوق يف يعفاشلاو دمحأو ديبع يبأو يلع نب دمحمو يرهزلاو يرصبلا نسحلا
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 . ةيرهاظلا تلاق هبو « طقسب مل ةفلؤملا

 ؟ رافك مهو مهل ةاكزلا فرصت فيك : تلق نإف

 مهيلإ عفدي ناكف « مهرش عفدل مهئاينغأو «نيملسملا ءارقف ىلع بجاو داهجلا : تلق
 طقس مث « هنع ءارقفلا زجعل تقولا كلذ يف داهجلا ماقم امئاق كلذ ناكف ءارقفلا ماهس نم مهس
 .نيملسملا نم ةدجنلاو ةوقلا ىلوأ ةرثكل ءارقفلا داهج ىلإ ةجاحلا مدعل

 هيلغ- هتافو دعب عامجإلا ةيجح نأل ؛ روصتي ال لب عامجإلاب خسنلا زوجي ال : تلق نإف
 فيكو ؛ ةينامثلا فانصألا ىلع قرفت تناك تاقدصلا نأ ةمركع نع يورو « -مالسلاو ةالصلا

 .-هنع هللا يضر- رمع هملع صن كلذ يف نوكي نأ زوجي : لوألا

 اوناك دقو « هيلإ ةيعادلا ةلعلا ءاهتناب مكحلا ءاهتنا نم لب خسنلا باب نم سيل هنأ : يناثلا
 . مكحلا لاز مكحلا كلذ فالخ ىلع يعادلا لاز املف «مكحلا ىلإ يعادلا نوفرعي

 راغصلل اًعفد رافكلا ددع ةرثكو نيملسملا ددع ةلقل كلذ مهيلإ عفدي ناك اغإ هنأ : ثلاثلا
 ىلع رمألا دوعيف « اراغصوألذ عفدلا ناك مهرش نم نمألا عقواملف « مالسإلا ةضيب نع
 . باوحلا وه ةقيقحلا يف اذهو ٠ ضقنلاب هعضوم

 هنأل ؛عامجإلاب خسنلا زوجي خياشملا ضعب نأ : مالسإلا رخفو < ةمئألا سمش ركذ : عبارلا
 زاج اذإف « روهشملا ربخلا نم ىوقأ عامجإلاو « هب خسنلا زوجيف « صنلاك نيقيلا ىلع بجوم
 نإف ‹ خسنلا زاوجل ايب يبنلا ةايح اوطرش امو « ىلوأ عامجإلابف ءروهشملاو رتاوتملاب خسنلا

 . ةي يبنلا ةافو دعب الإ اذه روصتي الو « زوجي روهشملاو رتاوتم اب خسنلا

 «لاوحألا نم لاحب كرشم ىطعي الو ةينامشلا نم ةيقبلا ماهس ىلإ مضنيف اندنع امأ : تلق
 هنع لوق يفو ‹لوق يف -مهنع هللا يضر- يعفاشلاو نسحلاو نامثعو يلعو رمع لوق وهو

 ًالوق ةاكزلا نم هدنع اًطقاس مهرافك بيصن ناكف يفصلا نم ةاكزلا ريغ نم مهرافك ىطعي
 هل امهيفف ةفيعض مهتينب موقو مهموق ءافرش موق فانصأ ةعبرأف مهوملسم امأو « ادحاو
 .نالوق

 . نوطعي ال مهن : امهدحأ

{40 



 -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع يورم اذهو« هل ءيش ال نم نيکسملاو «ءيش ىندأ هل نم ريقفلاو

 نم يناثلاو ‹ تاقدصلا نم امهدحأ « نالوق هيف نوطعي ءيش يأ نمو «نوطعي ال مهنأ : يناثلاو

 فرط ىلع موقو ‹ مهولتاق اوطعأ نإ ةكوشو ةوق مهلو « رافكلا ءازأب موقو « ةمينغلا سمخ

 هل مهيفف مهناريج نم اًقوخ الإ ةاكزلا نودؤي ال نيملسملا نم موق مهنم برقیو <« مالسإلا راد

 : لاوقأ ةعبرأ

 . حلاصملا نم امهس نوطعي مهنأ :اهدحأ

 . ةاكزلا نم ةفلؤملا مهس نم نوطعي مهنأ : يناثلاو

 . ةازغلا مهس نم : ثلاثلاو

 .( مهتمتت» يف اذك < ةفلؤملا مهس نمو ةارغلا مهس نم : عبارلاو

 لاقو « خوسنم : مهضعب لاق « ةفلؤملا مهس يف هباحصأ فلتخا : « ةفحتلا» يفو

 نم مهلاح لثم يف وه نمم « مالسإلاب دهع ثيدح ناك نم ىلإ مهمهس فرصي :مهضعب

 .مالسإلا يف لوخدلا نع مهلاثمأل الئاح كلذ نوكي الئل «ةوقلاو ةكوشلا

 ًادبف « ةيركلا ةيآلا يف ةروكذملا فانصألا رسفت يف عرش :ش ( ءيش یندآ هل نم ریقفلاو ) :م

 . ءيش ىندأ هل نم ريقفلا : هلوقب هرسفر « ةيركلا ةيآلا يف امل « اعابتا ريقفلاب

 كلام لاق هبو :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ نع يورم اذهو هل ءيش ال نم نيکسملاو ) :م

 ةغللا باحصأ نم لاق هبو < -هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ نم يزورملا قاحسإ وبأو

 ةفينح يبأ نع -هللا همحر- فسوي يبأ نع :« لماكلا» يفو « ءارفلاو بلعثو شفحخألا

 حيحصلا نيكسملاو جاتحملا نمزلا ريقفلا : ليقو « لأسي يذلا نيكسملاو < لأسي ال يذلا ريقفلا

 دوجو هيف ربتعملا« طرشب سيل لاؤسلا : ديدجلا ىفو < ةفرح هل نم وأ لئاسلا وه نيكسملا يدقلا

 .  مهتمتت» يف اذك هليصحت ىلع ةردقلاو لاملا نم ءيش

 ةراقفلا رهظيو لأسي يذلا ريقفلا نأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 اذ اتیکسم و # : یلاعت لاق « ةنامز هبو یطعی الو لأسي يذلا وه نيكسملاو « سانلا ىلإ هتجاحو

 . يرعلاو عوجلا نم بارتلاب صال يأ « ١١( ةيآ : دلبلا) # ةبرتم

 جاتحملا وه ةيآلا يف روكذملا ريقفلا : -هنع هللا يضر- : ةفينح وبأ لاق : « عيبانيلا» يفو

 همحر- ةعامس نبا ىورو «لأسي ال ريقفلاو لأسي نيكسملا نأ ريغ اًباصن كلي ال يذلا نيكسملاو
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 سكعلا ىلع ليق دقو

 هركذ « نيكسملا نم ًالاح أوسأ ريقفلا نأ -هنع هللا ىضر- ةفينح يبأ نعدمحم نع - هللا
 . ينانيغرملا

 هلاق ‹ اورجاهي مل يذلا نيكاسملاو ٠ نيرجاهملا ءارقف ةيآلا يف يذلا ريقفلا ريسفت : ليقو

 ريقفلا : ليقو « ةداتق لوق وهو جاتحملا حيحصلا نيكسملاو ةنامز هب نم ريقفلا : ليقو « كاحضلا

 . لئاس ريغ وأ ناک ًالئاس هینغی الو« عقوم هنم عقی هل لام ال نم

 . يرصبلا نسحلا نب هللا دبع

 نيكسملاو مداخلاو « هنكسي نكسم هل يذلا ريقفلا : - هللا همحر- ةملس نب دمحم لاقو

 ‹« لاؤسلل فاوطلا نع زجلا هنكسأ يذلا نيكسملا :«بلاطلا ةبلط» يف و هل كلم ال يذلا
 همحر-ةمركع نع ىوري « ةمذلا لهأ نم نيكاسملاو نيملسملا نم ءارقفلا : ليقو جاتحملا ريقفلاو

 . -هللا

 الو لام هل سيل يذلا نيكسملاو « هتريشع رهظآ نيب وهو لام هل سيل يذلا ريقفلا : ليقو

 . ةريشع

 َءيش ال نم ريقفلاو «ءيش ىندأ هل نم نيكسملا نأ ينعي :ش ( سکكعلا ىلع : لیق دقو ) :م

 لدتساو ‹ يرابنألا نباو« ةغللا لهأ نم يعمصألاو يواحطلاو يعفاشلا لاق هبو « هل

 : رعاشلا لوقب يرابنألا نباو يعمصألا

 هرکسع اریثک اتیکسم ثیغت  ہرجؤت میظع رجأ نم كل له

 هرصبو هعمس هایش رشع

 ‹ ةنيفس مهل تبثأف « (۷۹ ةيآ : فهكلا )  نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأ # : ىلاعت هللا لاقو

 اتيكسم ينتمأو اتيكسم ينيحأ مهللا» : ةي هللا لوسر نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع تورو

 اتيكسم ينييحأو » : ملسمو يراخبلا هاور «رقفلا نم هللاب ذوعأو < نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو

 . فيعض هدانسإو ىقهيبلاو يذمرتلا هاور « اتيكسم ينتمأو

 ىلاعت هللا نألو « راقفلا روسكملا وهو « روقفملا ىنعب ريقفلا نأل « دشأ رقفلا نأ ىلع لدف

 . مهريغ نود « مهب مامتهالا ىلع لدی مدقتلاو < نيكاسملا ىلع مهمدق

 (۲۷۳ ةي :ةرقبلا) € هللا ليبس يف اورصحأ يذلا ءارغفلل %3 : یلاعت هلوق :روهمجللو

 هلو الإ « اغ بسحي ال لهاجلا نألو < ةلأسملا كرتو « ففعتلاب مهفصوو ‹ ءارقف مهامس
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ اياصولا باتك يف هركذنسو دحاو فنص وأ نافنص امه مث . هجو لكلو

 ےس

 .هتياعس ركشيو ناورم نب كلملا دبع حدي يبارعألا

 هدبس هل كرتي ملو لايعلا قفو : هتبولح تناك يذلا ريقفلا امأ

 يأ دبل الو دبس هلام لاقيو <« بلحت ىتلا ةقانلا ىهو ةبولحلا دوجو عمآریقف امس

 يذلا رعشلا نع باوحلاو « ريثكالو لیلقال : -هنع هللا يضر- : يرهوجلا لاقو ٠ءيش

 رشع هل لصح ول لب «هايش رشع هل نأ وري مل نألو « لوهجم هلئاق نأ يرابنألا نبا هب جتحا

 . هرصبو هعمس تناکل هایش

 ةبكنب نحتما نمل لاقي امك « اًقاعضتساو اًمحرت نيكاسم مهامس اغإ ةيآلا نع : باوجلاو

 ليبسب مهيلإ هنيفسلا ةفاضإ نأ ملسن ال : ليقو « رانلا لهأ نيكاسم ثيدحلا ىفو « نيكسم ةيلبو

 ةيراع مهيديأ يف اهنوكل زاجملا ليبسب مهيلإ فاضي نأ زوجي ال ملف مهل ًاكلم تناك نأب ةقيقحلا

 . ةراجإ وأ

 يآ «اتيكسم ينيحأ» : هلوقب دارأ اغإو « رقفلا ىنعم هب دري مل هنأ ثيدحلا نع باوجلاو

 . رابج الو ربکتم ریغ یلاعت هلل اعضاوتم اًنسحم

 : لاق شفخألا نإف « عونم راقفلا روسكملا وهو ‹روقفملا ىنعجب ريقفلا نألف : هلوقامأ

 . هيلغت أال لاملا نم ةعطق هل نم ريقفلا نوكيف « هتيطعأ ينعي ةرقف هل ترقف مهلوق نم ريقفلا

 ىلع مهدوجو ريسيتو مهترثكل اومدق وأ « نولأسي ال مهنألف ءارقفلا ميدقت : هيجوت امأو

 . نيكاسملا فالخب ةاكزلا بحاص

 - هللا همحر- يعفاشلا دنعو « ريقفلا نم ًالاح دشأ نيكسملا نأ « اندنع بهذملا لصاحو

 نسحلاو يرهزلاو ةمركعو دهاجمو « ديز نب رباجو سابع نبا لوق : لوألاو < سكعلا ىلع

 شفخألاو يبتعلاو ةنييع نباو تيكسلا نباو سنويو ديبع يبأو ديز نبا نع هلئمو« كلامو

 . اعيمج ةغللا لهأ لوق وه : - هللا همحر- ىقانغسلا لاقو « بلعثو

 يف رهظت ال فالحخلا ةدئافو <« هجو نيهجولا نم دحاو لکلو يأ :ش ( هجو لکلو ) :م

 . روذنلاو فاقوألاو اياصولا يف رهظت لب ةاكزلا

 نيبي مل« دحاو فنص وأ نافنص نيكسملاو ريقفلا يأ :ش ( دحاو فنص وأ نافنص امه مث ) :م

 ( ىلاعت هللا ءاش نإ اياصولا باتك يف هركذنسو ) :م : هلوقب اياصولا باتك ىلإ نايبلا لاحأ و كلذ

 ىتح دحاو فنص امهنأ فسوي يبأ نعو : «ريغصلا عماجلا حرش ١ يف مالسإلا رخف لاق :ش

 اًعيمج نيقيرفللو « ثلثلا فصن نالفل نأ نيكاسملاو ءارقفللو نالفل هلام ثلثب ىصوأ نميف لاق
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 . هناوعأو هعسي ام هیطعیف هلمع ردقب لمع نإ هيلإ مامإلا عفدي لماعلاو
e SS 

 ثلثلا ثلث نالفل -هنع هللا يضر- ةفينح وبأ لاقو ءدحاو فنصامهتأل ثلثلا فصن

 ىلعامهدحأ فطع دقو « ةرياغملل فطعلا نأل « حيحصلا وه اذه لوقأ : يزارتألا لاق
 . ةيآلا ىف رخآلا

 . هنيعب مالسإلا رخف هركذ يذلا اذه نإف « هلوقل ةحصلا يزارتألا تبثي نأ جاتحي ال : تلق

 ىلع عوفرم وهو « ةيآلا يف امك نيكسملا دعب ركذ ‹ ثلاثلا فرصلما اذه :ش ( لماعلاو ) :م

 ‹تاقدصلا ةيابجب مامإلا هثعبي يذلا وهو هربخ :ش ( هيلإ مامإلا عفدي ) م : هلوقو « ًأدتبم هنأ

 لمع نإ : هلوق - هللا همحر- ةعيرشلا جات لاق :ش ( لمع نإ ) :م يعاسلا ىمسي يذلا وهو

 . هیفکی ام ردقب يأ :ش ( هعسي ام هیطعیف هلمع ردقب ) :م ناك ام رابتعاب لماعلا نع راجل ا يفنل

 وهو« نوع غمج ناوعألاو « هناوعأ عسي ام ردقبو يأ بصنلاب :ش ( هناوعأو (: ٤

 يفو « لقأ وأ ناك اَنمث هتيافك مامإلا يطعي : - هللا همحر- « ناخ يضاق يواتف » يفو
 اذهل هسفن غرف هنأل « مهبايإو مهباهذ ةدم مهناوعأو مهلايعو مهيفكي ام مهيطعيف « ديفملا»
 سيلو «ةاضقلاك اًقزر كلذ ىلع قحتسي نيملسملا رومأ نم لمعل هسفن غرف نم لكو لمعلا
 . ةمولعم ةرجأو « ةمولعم ةدم وأ مولعم لمع ىلع الإ نوكت ال اهنأل ةراجإلا هجو ىلع كلذ

 فيرعلاو «لاومألا بابرأ عمجي يذلا وهو رشاعلا ىطعيو :- هللا همحر- يوونلا لاقو
 مهلك بتاكلاو « مساقلاو «بناجلاو « ةليبقلل ةليبقلل بيقنلاك «تاقدصلا لهأ يعاسلا فرعي يذلا وهو
 امأو ء ةياقكلا ردقب ءالؤه ددع يف دازتو هلمع ةرجأ يف هنومحازي الو لماعلا مهس نم نوذخأي

 . ةاكزلا نم امهيلإ فرصي الف يضاقلاو مامإلا

 ذخأ ول «ةريخذلا» يفو « ذاش وهو يعادلاو قباسلا كلام ىورو : «ةريخذلا» يفو
 كلت نم لماعلا قحتسي ال هسفنب ماسإلا ىلإ هلمح نإو « هب سأب الف ةاكزلا ريغ ع نم هتلامع

 . ةقدصلا

 ذخأ وأ اهفصنذخأ اهلك ةاكزلا قرغتست لماعلا ةيافك ناك ول : « هقفلا عماوج » يفو
 اذإ براضملاك ‹يدؤملا هزرحأو هتلامع تطقس هدي نم لاملا عاض ولو ¢ فاصنألا نم فصنلا

 . «حاضيإلا»و طوسبملا » ىفاذك فرصتلا دعب هدي يف ةبراضملا لام كله
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 نإو ذخأي اذهلو « ةيافكلا قيرطب هقاقحتسا نأل ؛ -هللا همحر- ىعفاشلل اًنالخ نمئلاب ردقم ريغ

 نع ب لوسرلا ةبارقل اهبزنت يمشاهلا لماعلا اهذخأي الف ةقدصلا ةهبش هيف نأ الإ « اّن ناك

 حسولا ةهبش

~~ 

 . نمثلاب ردقم ريغ هعسیام هنوک لاح يأ هعسي ام هلوق

 طوقسب عبسلا دارملاو « ةينامشلا فانصألا ىلإ ارظن نمثلاب لاق اغنإو : ةعيرشلا جات لاق

 مهبولق ةفلؤملا

 نإف ‹ يعفاشلا لوق ىلع نمثلاب ردقم ريغ : هلوق ميقتسي فيك : ليق نإف : يكاكلا لاقو

 . عبسلاب ردقم ريغ لوقي نأ يغبنيف « عامجإلاب تطقس ةفلؤملا

 هذحخأي ام نأل :ش ( ةيافكلا قيرطب ) :م لماعلا قاقحتسا نأل يأ :ش ( هقاقحتسا نأل ) : م

 ‹ ةقدصلل اًقرصم راصف « ‹ ىلاعت هلل لماع هنأل هجو نم ةقدصو « هلمع لجأل هجو نم ةرجأ

 بسح ىلع هقزر بجوف ةيافكلاب ريدقتلا بجوت ةرجألاو « ريدقتلا بجوت ال ةقدصلاو

 . اضحم اًفارسإ اهنوكل مارح اهنأل ةوهشلا ال طسولا ربتعي ةيافكلا يف مث « ةيافكلا

 ريتقت الو فارسإ ريغ نم طسولاب يكزي نم ثعبي نأ مامإلا یلعو
 نإو ذخأي اذهلو ) :م

 اًتينغ ناك نإو « لماعلا ذخأي هلمع لجأل ةيافكلا يرطب هقاقحتسا لجألو يأ :ش ( اًنغ ناک

اًضوع عفدت نأ زوجت ال ةاكزلاو هلمع نع ضوع وه هذخأي ام نل
 . ءيش نع 

 . فانصألا رئاسك راصف هيلع صوصنم فنص لماعلا : تلق نإو

 ل ا يال لماعلاوا فانصألا رئاس : تلق

 ام نأ صاح ؛ ةيافكلا يرطب قاقحتسالا نأل هلوق نم ةقيقحلا يف ءا ءانثتسا اذه :!ش (خسولا

 امك یلاعت هلل ًالماع هنوکل ةقدصلا ةهبش هيف نكلو « ةرجأ ناك نإو < ةيافكلا قيرطب هذخأ

 ةالصلا هيلع -هلوقل اًيمشاه ناك اذإ لماعلا اهذخأي الف ةقدصلا ةهبش هيف ناك اذإو « انركذ

دمحم لحت ال اهنإو « سانلا خاسوأ يه اإ تاقدصلا هذه نإ » :-مالسلاو
 ‹ دمحم لآل الو 

 هاور «( ةقدصلا انل لت الل تيبلا لهأ نحن» : - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقو < ملسم هاور

 دبع نب ثراحلا لآو رفعج لآو سابع لآو يلع لآ مهو مشاه ينب ىلإ بوسنم يمشاهلاو
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 ناعي نأ باقرلا يفو لاق . هقح يف ةهبشلا ربتعت ملف « ةماركلا قاقحتسا يف هيزاوي ال ينغلاو
 . مهباقر كف يف اهنم نوبتاكملا

 . بلطملا

 -هنع هللا يضر- كلام بهذمو ةي هللا لوسر ةبارقل هيزنتلا لجأل يآ ءاهيزنت : هلوق
 ‹ اًضيأ بلطملا ينب ىلع مرحيو « حيحصلا يف اًضيأ يعفاشلا بهذم وه : ليقو « انبهذمك
 رجأتسي نأ زوجي ةيكلالا ضعب نإف « مهنم لماعلا ىلإ اهفرص زاوج حصألا : « ةياهنلا » يفو

 اهقوسو اهتسارح نأل زوجي الو : يبرعلا نبا لاق . اهقوسو اهتسارح ىلع مشاه ينب ضعب

 . اهمضو اهعمجك

 سايقلاب ايمذ وأ ادبع وأ اًيمشاه لماعلا نوكي نأ رصن نب دمحم زاجأ : «ةريخذلا» يفو
 هزجعل دبعلاو هفرشل يمشاهلا يفانيو ينغلا يفاني ال سانلا خاسوأ انلق ينعي « لماعلا ىلع

 . ملسملا ىلع هتيالو مدعل رفاكلاو

 ثعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب -هنع هللا يضر- يعفاشلا لالدتسا يف لوقت ام :تلق نإف
 ؟ هذخأي اميف هل ضوف هنأ رهاظلا نإف < هل ضرفو اًقدصم نميلا ىلإ -هنع هللا يضر- يلع

 هيلع- ناك دقو ‹ تاقدصلا يف هل ضرف - مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ هيف سيل : تلق
 . تاقدصلا نم ال ءيفلا نم هل ضرف هنأ رهاظلاو « برحلا رمأ هيلإ ضوف -مالسلاو ةالصلا

 نع باوج اذه :ش ( هقح يف ةهبشلا ربتعت ملف ةماركلا قاقحتسا نم هيزاوي ال ينغلاو ) :م
 يمشاه لماع لامعتسا زاوج نم عناملا ناك اذإ : لاقي نآ هريدقت « مصخلا ةهج نم ردقم لاؤس
 ذخأ عنمب هانغ نأل «لمعلا نم عني نأ يغبني كلذك ينغلاف « هذخأي اميف ةقدصلا ىنعم دوجو
 . ةقدصلا

 ربتعت ملف ةماركلا قاقحتسا يف يمشاهلا يزاوي ال يأ هیزاوي ال ينغلاو : هلوقب باجأف

 . مهفاف « ةقدصلا ةقيقح هيف نأل عنتي يمشاهلاو « اًضيأ ةرجألا ةهبش هيف نأل « هيف ةقدصلا ةهبش
 عمج وهو باقرلا كف يف ةاكزلا عضوت يأ فراصملا نم بارلا وه :ش ( باقرلا يفو ) :م

 : هلوقل ريسفت اذه :ش (مهباقر كف يف ) :م ةاكزلا نم يأ :ش ( اهنم نوسبتاكملا ناعي نأ ) :م ةبقر
 كلامو يعفاشلا لاق هبو « ةباتكلا لدب ءادأ ىلع نوناعي يأ ةيآلا يف روكذملا (باقرلا يفو#

 . -مهنع هللا يضر- ءاملعلا رثكأ لوق وهو . ةياور يف دمحآو

 وهو «هقتعيفأدبع ةقدصلا لام ريخب يرتشي نأ هب دارملا ةياور يف دمحأو كلام لاقو

 ريبج نب ديعسو يرصبلا نسحلا مهنم ءاملعلا رثكأو يرصبلا نسحلاو سابع نبا نع يورملا
 . -هنع هللا يضر- يلع لوق وهو دعس نب ثيللاو يرهزلاو يعخنلا ميهاربإو
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 . لوقنملا وهو

 هعم نكي مل نإو « دبع هنأل ؛ هرقف لجأل طعي مل هتباتكل ءافو هعم ناك نإ : ةيميت نبا لاقو

 لحي اليك « هدعب وأ مجنلا لولح ٍليق ناك ءاوس ممتي هضعب هعم ناک نإو « عيمجلا يطعأ ءيش

 ىلإ اهعفد زوجيو < اًبستكم ايوق هنوك عم ذخأيو « ةباتكلا خسفنتف ءيش هعم سيلو مجنلا

 نإو « ناهجو هيلإ هفرص يفف محن هيلع لحي مل نإ ةيعفاشلا دنعو « هقتعب لجعأ هنأل ؛هديس

 عجر بتاكملا دي يف لاملاو ‹ هسفن زجع وأ « ةباتكلا لدب نم هأربأ وأ « ىلوملا هقتعأف هيلإ هعفد

 . بهذملا وهو :- هللا همحر- يوونلا لاق . هيف

 ةفينح يبأو ءاطع لوق وهو « هديسل هدي يفامف ةباتكلا تخسفنا نإ : «ينغملا » يفو

 فلك بتاکم هنأ یعدا نإف « هباسکأ رئاسك دمحأ نع جسوكلاو يودزبلا ةياورو « هباحصأو

 كلم ءايشألا كلت نم ذإ «لبقت هنأ ديس ةقدص نإو <« ةضافتسالا اهيف لبقيو ةنيبلا

 ىلإ فرصت الو «هنذإب الإ هديس ىلإ فرصت الو هديس نذإ ريغب بتاكملا ىلإ فرصتو ءرابخألا

 . فيعض وهو : لاق ناريح نب ىلعي وبأ هزوجو ‹ بهذملا وهو هبتاكم

 ريغب بتاكملا نيد ءاضق هنأل ادج ديعب هديس ىلإ عفدلا يف بتاكملا نذإ طارتشا : تلق

 . نويدملا نذإ ىلع فقوتي ال بناجألا نم نويدلا ءاضقو «هنذإ

 يفو . ىنغلا بتاكم فالخب يمشاهلا بتاكم ىلإ عفدي ال : اولاق دقو : «طيحملا» يفو

 . مهعيمحل ءالولاو « نيملسملا نع اهقتعيف باقرلا مامإلا اهب يرتشي : «رهاوجلا»

 لاق اذك « ريسفتلا ةمئأ نع لوقنملا وه ةاكزلا نم نيبتاكملا نوع يأ :ش ( لوقنملا وهو (:م

 هنإف لاق مث « لمكألا لاق اذكو < ةي هللا لوسر نع لوقنملا وه : يقانغسلا لاقو « يزارتألا

 قتعأ وأ ةبقرلا كف» : لاق « ةنجلا ينلخدي لمع ىلع ينلد هللا لوسر اي: لاق الجر هنأ يور

 .«هقتع يف نيعت نأ ةبقرلا كف» : لاق ؟ هللا لوسر اي ءاوس اسيل وأ لاق « ةمسنلا

 ىلا لج اج لاق بزاع نب ءاربلا نع مكاحجلاو نابح نبا هجرخأ ثيدحلا اذه : تلق

 » : لاق ‹ رانلا نم يندعابيو ةنجلا نم ينبرقي لمع ىلع ينلد هللا لوسر اي : لاقف نايب يبنلا

 نا ةقرلا ك اهقتعب درفت نأ ةمسنلا قتعأ ءال : لاق ء ادحاو اسيلوأ : لاق ؟ةجقرلا كفو ةمسنل

 یهتنا ٩ اهنمٹ یلع نیعت

 معن ‹« كفلا ريسفت ال ةيآلا ريسفت - هللا همحر- فنصلملا دارم نإف ‹ دوصقملا هيف سيل اذه

 . يزارتألا عم باوصلا نأ تفرع اذه نمف . كفلاو ىتتعلا نيب قرفلا ةفرعم يف ديفي ثيدحلا

 نسحلا نع رانيد نب نسحلا نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم هريسغتا يف يربطلا ىورو

 . (۲۹۹/0 دمحأ هاورو ۰ [۱۲۰۹] نآمظلادراوم(۱)
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 لمحت نم -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . هنید نع ًالضاف اًباصن كلي الو نيد همزل نم مراغلاو

 نيتليبقلا نيب ةرئانلا ءافطإو نيبلا تاذ حالصإ يف ةمارغ

 موي سانلا بطخي وهو -هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ ماق اًبتاكم نأ يرصبلا
 سانلا ىقلأف « يرعشألا ىسوم يبأ هيلع ثحي ام ىلع سانلا ثح ريمألا اهيأ : لاقف « ةعمجلا
 داوس هيلع سانلا ىقلأ ىتح « اًتاخ يقلياذهو « ةءالم يقلياذهو ةمامع يقلياذه ؛ هيلع
 « هتباتك بتاكملا ىطعأو عيبف هب رم مث ڈ «هوعمجا لاق هيلع يقلأ ام ىسوم وبأ یر املف ذ اریثک
 يف هوطعأ يذلا اذه نإ : لاقو « سانلا ىلع هدری ملو كلذ وحن باقرلا يف لضفلا ىطعأ مث
 . باقرلا

 فراصلملا نم سماخلا وه اذه :ش ( هنيد نع ًالضاف اًباصن كلمي الو نيد همزل نم مراغلاو ) :م
 « مرغلا نم وهو « مراغلا ريسفت هرخآ ىلإ « نيد همزل نم : هلوق < اًصضيأ مراغلل فرصي ينعي
 . ناصقنلا نارسخلاو «هلام رسخ يذلا وه مراغلا ناكو « نارسخلا نم وهو

 نیدلاب قحتسی هنأل « لام هدي يف ناک نإو نيد همزل نم مراغلا : يدادغبلا رصن وبأ لاقو
 ىلع لام هل ناک وأ ءهنید ردق هلام نوکی نآ مراغلا : «ةريخذلا» يفو « هل لام ال نمك راصف
 . ةقدصلا هل لمحتو رهاظلا ىلع ينغ وهف هذخأ هنكيي ال سانلا

 الإ ةقدصلا نم ذخأي ال نويدو بئاغ لام هل يذلا وه مراغلا : - هللا همحر- دمحم لاقو
 . هتجاح قوف ذخأي ثيح ريقفلا فالخب « هتجاح ردق

 اخل ي :ش ( نيبلا تاذ حالصإ يف ةمارغ لمحت نم : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو ) :م
 أ : ناقرفلا ) (اًمارغ ناك اهباذع نإ ىلاعت هلوق هنمو « موزللا ةمارخلا لصأ « ةمارخلا لمحت نم

 ٥ «٠ نيدلا بحاصو « نويدملا ىلع ميرغلا قلطيو .

 نوكي نيبلاو « ةينابلا دعب لجرلا لاح حالصإ نيبلا تاذ حالصإ ىنعم : يرهزألا لاقو

 . ةقرف نوكيو ًالصو

 اهحالصإو «مهنيب يتلا لاوحألا ينعي نيبلا تاذ حالصإ هلوق: ةعيرشلا جات لاقو
 فالتخا لاوحأ تناك نأ دعب اًقافرإو اًفالتئا فالتخالا لاوحأ ريصت ىتح قافنإلاو ناسحإلاب
 تاذ رارسألل ليق امك « نيبلا تاذ ليقف « هب تفصو نيبتلل ةسبالم لاوحألا تناك الو « قرافتو
 . كلذك رودصلا

 ةرابع اهؤافطإو ءرانلا نم ةلعاف اهنأك ةوادعلا ةرئانلا :ش ( نيتليبقلا نوب ةرئانلا ءافطإو ) :م

 يف فلتأ الام لمحي نأب «نيبلا تاذ حالصإل برض نابرض مراغلاو : « ةيلحلا» يفو
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 دنعو « قالطإلا دنع مهافتملا وه هنأل -هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةازغلا عطقنم هللا ليبس يفو

 جاحلا عطقنم -هللا همحر- دمحم

 . ناهجو هيف ةنتف نيكستل برح

 ةقدصلا لح ال» : - مالسلا هيلع- هلوقل ةفينح يبأل اًقالخ ىنغلا عم ىطعب هنأ : امهدحأ

 لمحت يذلا ينغلا.عم ىطعي يذلا مراخلاو مراغلااهتلمج نم ركذو ا ةسمخل الإ ينخل

 هيف ‹ ىنخلا عم ىطعي لهف « ةيصعم ريغ يف نيدلا نم هسفن ةحلصمل مرغلا برضو ءةلامحلا

 . ةيآلا مومعل ىنغلا عم ىطعي : مألا يف لاق «نالوق

 عب ىطعي لهف اهنع بات مث ةيصعملا مزع ولو« حيحصلا وهو ىنغلا عم ىطعي ال :يناثلا

 . ناهجو هيف ؟ رقفلا

 . ريقف هنأل ىطعي هنأ : امهدحأ

 لاملا ذخأي ىتح ةبوتلا رهظي نأ نم نمؤي ال ةبوتلا دعب هنيد انيضق ول انأل ىطعي ال : يناثلا و

 . قسفلا ىلإ دوعي مث

 هريسفت يفو « هللا ليبس يف اًضيأ ةاكزلا عضومو يأ سداسلا وه :ش ( هللا ليبس يفو ) :م

 يبآ دنع ) : :م ةازخلا عطقنم وه ليبس يف يأ :ش ( ةازغلا عطقنم ( :م نآلا هرکذن ام ىلع فالخ

 :ش (قالطإلا دنع مهافتملا وه ) :م « هللا ليبس يف » هلوق نأل يأ :ش ( هنأل - هللا همحر- فسوي

 اا ىا فرصی ر ا ر نک برقا ع عيمج نع ةرابع هللا ليبس نأل

 . جاحلا ءارقف - هللا همحر- دمحم دنعو ۽« وب يآ دنع ارل ارق مهؤارقفو « جاحلا

 ‹ ةفينح يبأ لوق مهنم دحأ ركذي مل : انباحصأ بتك نم ةلمج دع نأ دعب يجورسلا لاقو

 هللا ليبس ةفرعم يف مامإلا ملكتي ال فيكف « اًقنصم نيثالث وحن نم كلذ نع تفشكف لاق مث

 يفو « مهلاومأ نع نوعطقنملا ةازغلاو جاحلا مه : يربولا يفو « كلذ ىلإ ةجاحلا عوقو عم

 يبأ لوق كلذ نوكي نأ زوجيف اًقالخ هيف ايكحي ملو داهجلا لهأ نم ءارقفلا هب دارأ يباجيبسألا

 . - هللا همحر- ةفينح

 ةيآ : ةبوتلا) € هللا ليبس يفو > : ىلاعت هلوق نم دارملا وهو « ةازغلا عطقنم : يكاكلا لاقو

 . جاحلا عطقنم دمحأو دمحم دنعو « كلامو يعفاشلاو فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع « ( ٠

 هيلع علطا هنأ لمتحي نكلو « فسوي يبأ عم ةفينح ابأ نأ ىأر باتك يأ يف نيبي مل : تلق

 - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق: - هللا همحر- رذنملا نبا لاقو « هعم هرکذ يفخ عضوم يف

 . ينغلا ريغ يزاغلا وه (هللا ليبس يف): دمحمو فسوي يبأو
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 جاحلا هيلع لمحي نأ ایک هللا لوسر هرمأف « هللا لیبس يف هل اریعب لعج ًالجر نأ يور امل

 «يراخبلا حرش »يف لاطب نبا ركذو « جاحلا نود يزاغلا هنأ ةفينح يبأ نع روث وبأ یکحو

 ءالؤهف : يجورسلا لاقو «اهحرش يف يوونلا هلقنو < يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ لوق هنأ

 : : لاقف « ةعامحلا ءال وه لقن قفاويام «لمكألا ةنازخ» يف تدجو مٿ < ةفينح يبأ لوق اولقن

 نع ةياور كلذ نأ ىلع لدي اذهف « جاحلا عطقنم دمحم دنعو « اندنع ةازغلا ءارقف هللا ليبس يف
 قاحسإو ةياور يف دمحأ لاق هبو -امهنع هللا يضر- رمع نباو سابع نبا لوق يهو دمحم
 ءارکو < بكارملاو لابحلاو ىحاسملا ءارش يف لخدي: مكحلا دبع نبا لاقو . يراخبلا هراتخاو

 ‹« ناويدلا يف مهل قح ال يذلا نوعطقنملا ةازغلا مه «بذهملا» حرش يف ىوونلا لاقو

 نيبيل لسرأ ملعلا ةنيدم يي يبنلا : لاقو « ملعلا ةبلط هللا ليبس يف : ليقو « ينانيغرملا يفو
 يبأك هنع ملعلا ذخأل نوعطقنم ءارقف مالسإلا لوأ يف هعبتا نم بلاغو « مهيلإ كرت ام سانلل
 - يجورسلا لاقو « ملعأ هللاو « نآلا نامزلا لهأ اهمهفي ةرابعب مهنع ربع هنأكو « هريغو ةريره

 . ملعلا ةبلط : مهل لاقي موق كانه سيلو تلزن ةيآلا نإف « ديعباذهو :- هللا همحر

 اذه :ش ( جاحلا هيلع لمحي نأ ةي يبنلا هرمأف هللا ليبس يف هل اًريعب لعج ًالجر نآ يور امل ) :م

 هذهب سيلو « رازبلاو « يناربطلاو « مكاحلاو « يئاسنلاو « دواد يبأ ننس يف لصأ هل ثيدحلا
 ينربخأ : لاق نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع « رجاهم نب ميهاربإ نع « دواد وبأ ىورف « ةرابعلا

 املف « ب هللا لوسر عم اًجاح لقعم وبأ ناك : تلاق لقعم مأ ىلإ لسرأ يذلا ناورم لوسر
 اي : تلاقف هيلعالخد ىتح نايشي اقلطناف « ةجح يلع نأ تملع دق : لقعم مأ تلاق مدق
 ءهللا ليبس يف هتلعج تقدص :لقعم وبأ لاقف اركب لقعم يبأل نإو« ةجح يلع نإ هللا لوسر
 اي : تلاقف ركبلا اهاطعأف « هللا ليبس يف هنإف هيلع جحتلف اهطعأ» : ايب هللا لوسر لاقف
 : لاقف « يتجح نم ينع ئزجي لمع نم لهف تمقسو تربك دق ةأرما ينإ اب هللا لوسر
 ريغ نم« اضيأ دواد وبا اورو « «هدنسم یف دمحأ هاورو «« ةجح ئزجت ناضمر يف ةرمعا

 قيرطلا اذه

 ‹ (حيحصلا» يف يراخبلا ىور ام « دمحم لوق هجو : - هللا همحر- يزارتألا لاقو

 نأ كلذ نم ملعي :لاق « جحلل ةقدصلا لبإ ىلع وي يبنلاانلمح : لاق « سال يبأ نع

 . هيلإ ةقدصلا فرص ةَ يبنلا نأل ؛ جاحلا عطقنم « هللا ليبس

 يف اًضيأ يراخبلا ىور ام فسوي يبأ لوق هجو : لاق مث « ىفخيال لمأت هيف : تلق
 عردلا نأ كش الو « «هللا ليبس يف هعاردأ سبتحا ادلاخ نإ» : لاق ةي .يبنلا نأ «حيخصلا»
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 ءارقفلا وه فرصملا نأل « اندنع ةازغلا ءاينغأ ىلإ فرصت الو

 . جحل اال داهجلا دارملا نأ كلذب ملعف < جحلل ال برحلل

 . ىفخي ال اًضيأ رظن هيف : تلق

 نأ امإ هنأل « جاحل ا عطقنم وأ ةازخلا عطقنم ناك ءاوس رركم هللا ليبس يف : هلوق : تلق نإف

 نوكي نيأ نمف «ريقفلا وهف نكي مل نإو « ليبسلا نبا وهف ناک ناف « ال وأ هنطو يف لام هل نوکی

 نم هللا ةدابع يف عاطقنالا وهو ‹ رقفلا ىوس رخآ ءيش هيف داز هنأ الإ ریقف وه: تلق

 . ةلاحم ال ‹ قلطملا رياغي ديقملا نإف« كلذب قلطملا بقفلا رياغي كلذلف « جحلا وأ « داهجلا

):eم اندنع ةازغلا ءاينغأ ىلإ ةاكزلا فرصت الو يأ :ش ( اندنع ةازغلا ءاينغأ ىلإ فرصت الو : 

 ىلإ - اندنع - هلوقب راشأو « ءارقفلا وه ةاكزلا فرصم نأل يأ :ش ( ءارقفلا وه فرصملا نأل )

 . كلام لاق هبو « ءانغلا عم يزاخلا ىلإ عفدت نأ زوجي هدنع نإف « - هللا همحر- يعفاشلا فالخ

 ليبس يف ةارغلا اهتلمج نم ركذو < «ةسمخل الإ ةقدصلا لحت ال :٠ لم هلوقل : يكاكلا لاق

 ةقدصلا ىرتشا لجرو اهيلع لماعلاو هللا ليبس يف يزاغلا «سينجتلا» يف ركذو لاق مث « هللا

 ‹ ليبسلا نبا «حيباصملا» ةياور يفو « هيلإ نيكسملا اهادهأف نيكسملا ىلع اهب قدصت الجرو « هلام

 . یھتنا

 ًالسرم دواد وبا هاور ثيدحلا و ««سينجتلا» ىلع ةسمخلا نايب لاحأ ثيح زجع اذه : تلق

 ن راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع < ةملسم نب هللا دبع انثدح :لاقف « ادنسمو

 اهيلع لماعلا وأ هللا ليبس يف زاغل « ةسمخل الإ ينغل ةقدصلا لحت ال » : لاق ةي هللا لوسر

ادهأف نيكسملا ىلع قدصتف نيكسم راج هل ناك لجرل وأ هلامب اهارتشا لجرل وأ مراغل وأ
 اه

 قزارلادبعانثدح: لاق يلع نب نسحلاانثدح : لاقو ‹ لسرماذه «« ينغلل نيكسلملا

 هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع « ملسأ نب ديز نع رمعم انربخأ : لاق

 .دنسماذهو هانعمب يع هللا لوسر لاق : لاق -هنع

 ؟ لاؤسلا نع هبسكب ينغتسملا يأ« هبسكب ينغلا هانعم : هلوقب اذه نع : يزارتألا باجأو

 داهجلاب هلاغتشال هل لحيف ايزاغ ناك اذإ الإ ءةقدصلا بلط هل لحي ال بسكلاب ينغتسملا يأ هنأل

 ةردقب نوكت اغإ بسكلا ىلع ةردقلاو < ندبلا ةوق ىنغلاب دارملا : ىكاكلا لاقو« بسكلا نع

 ‹ ذخألا هل زاجف « داهجلا نع هدعقي بسكلاب لغتشا اذإ يزاغلا نإف « لالا كلم ال ندسلا

 هيفو : لاقو < « طوسبملا» يف اذك « مهئارقف يف اهدرو «رخآ ثیدح يف يور ام هيلع ليلدلاو

لخ « اندنع ةاكزلا ذخأ هل لحي باصنلا كلام ريغ بسكلا ىلع رداقلا نأل « لمأت عون
 كلام اًقا
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 . هيف هل ءيش ال رخآ ناکم يف وهو هنطو يف لام هل ناک نم لیبسلا نباو

 . مازلإلا ةهج ىلع للعين الإ

 ثاثألاو رادلاب هدلب لهأ يف اًينغ لجرلا نوكي دق : «نآرقلا ماكحأ» يف يزارلا لاقو

 ىلع مزعاذإف ‹ ةقدصلا هل لحت الو « هيف ةاكزلا هيلع بجت لام لضف هلو سرفلاو مداخلاو

 قفنأ دق ذإ ةقدصلا ذخأ هل زوجيف ةدعلا وأ وزغلا حالسو رفسلا تالآ ىلإ جاتحاو وزغلل جورخلا

 يف جاحتي ال ذإ « اًينغ ناكل وزغلل هرفس الولو «ةدعلاو حالسلا نم هيلإ جاتحي اميف لضفلا

 اذهف « هجولا اذه يف ينغ وهو ةقدصلا ذخأ هل زاج وزخلا دصق اذإف « لضفلا قافنإ ىلإ هتماقإ

 . ىهتنا « «ينغلا يزاغلل لحت ةقدصلا» : ةي هلوق ىنعم

 «ةسمخلا ددعلا ركذبو « تابثإلاو يفنلا نيب ةروكذملا ةسمخلا يف رصحلا ديفي مهشيدح : ليق

 يجورسلا لاقو . مهثيدح ليوأت بجوف «ةسمخلا نم اوسيلو ةفلؤملا ءاينغأ ىلإ عفدلا اوزوج دق

 هل لاق هي هنأ -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم ثیدح مهلوقب لاق نمو انئاملعلو هللا همحر

 هيلع قفتم « « مهئارقف يف درتف مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرف ىلاعت هللا نأ مهملعأ»

 . «نيحيحصلا» يف تباثلا ثيدحلا ةجرد غلبي ال حص ولو < حصي مل هنأل مهشيدح هضراعی الو

 نم) :م ليبسلا نبا يف ةاكزلا عضوت يأ « عباسلا فرصملا وه اذه :ش ( ليبسلا نباو ) :م

 هنطو يف لام هل ناک نم لیبسلا نبا يأ :ش ( هيف هل ءيش ال رخآ ناکم يف وهو هنطو يف لام هل ناک

 ال هنأل « لبسلا هتمزالم ةرثكل ليبسلا نبا رفاسملا ىمسو «هيف هل ءىش ال ناکم یف هنأ لاحلاو

 هلاقاذك تقولا نبا يفوصلل مهلوق هنمو < قيرطلا دلو هنأك راص ةمزالما ةرشک هل لصح

 هل لحيو « ليبسلا نبا هيلع قلطي اذه هل ىرجو ةرم ةرمع يف رفاس نم نأل « رظن هيفو ٠ يزارتألا
 . مهفاف ةاكزلا ذخأي نأ اذهل زاج امل اًطرش ليبسلا ةتمزالم تناك ولو « ةاكزلا ذخأ

 يمدآلا عفدت امك دلب ىلإ دلب نم هتعفد امل ليبسلا نبا لاقي نأ زوجي : يجورسلا لاقو

 . ثنؤيو ركذي ليبسلاو « ليبسلا نبا يمس « ماحرألا

 ىلإ فارصنالا دارأ جاحلا وأ« هب عطق دق رصم يف راتخملا وه ليبسلا نبا :“ عئادبلا » يفو

 . هب لمحتي ام دجي ملو هله

 هل نمو هدلب يف لام هل ناک نإو ءيش هدي يف سيل يذلا بيرخلا وه : « هقفلا عماوج » يفو

 هل لحي هليجأتل وأ مهراسعإل وأ ةنيبلا مدعل وأ مهتبيغل اهذخأ ىلع ردقيالو سانلا ىلع نويد

 . اهذخأ

 : ليقو « هب لمحتيام هعم سيلو « رفسلا ىلع مزء نم وه « ليبسلا نبا : مهضعب لاقو
 ال اذكو « ليبس نبا نوكي ال قيرطلا يف لصحي مل نمف « قيرطلا وه ليبسلا نأل ًاطخ اذه
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 فنص ىلع رصتقي نآ هلو ‹ مهنم دحاو لك ىلإ عفدي نأ كلامللو « ةاكزلا تاهج هذهف لاق

 نأل ‹ فنص لك نم ةثالث ىلإ فرصي نأ الإ زوجي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . دحاو

 . قاقحتسالل ماللا فرحب ةفاضإلا

 هللا يضر- سابع نبا لاقو . ليبسلا رباعك ليبسلا نباو « رفسلا ىلع مزعلاب ليبس نبا ريصي
 ءاملا نودجي ال نورفاسملا مه « ٤۳( ةيآ :ءاسنلا) ¢ ليبس يرباع الإ : یلاعت هلوق يف -هنع

 . رفسلا ىلع مزع نم ال رفاسملا وه ليبسلا نبا اذكف « اومميتيف

 نبا : يناجرجلا حلاص نب يلع باتك يفو . ةازخلا عطقنم ليبسلا نبا : « عيبانيلا » يفو

 نم هل ريخ ضرقلاف ضرقتسي نأ ردقيو ينغ وهو هرفس يف هلام ىلع ردقي ال يذلا وه « ليبسلا
 . ءادألا نع هزجع لامتحال« ضارقتسا همزلي الو هيطعي نمع ًازجأ اهبلق نإو «ةقدصلا لوبق

 قدصت ولو « هلام ىلإ عجري ىتح هتاكز ءادأ ليبسلا نبا ىلع بجي ال : «لمكألا ةنازخ» يفو

 ريقفلا دي يف ةمئاق تناك اذإ : ليقو « زوجي هرمأبو زجي مل «هب يضرف هغلبف هرمأ ريغب هريغ
 . فرعام ىلع ةقباسلا ةلاكولاك ةقحاللا ةزاجإللا نأل « زوجي نأ يغبني

 نم اهانركذ يتلا هذه يأ :ش ( ةاكزلا تاهج هذهف ) :م باتكلا بحاص يأ :ش ( لاق ) :م

 لك ىلإ عفدي نآ كلامللو ) :ماندنعاهوقحتسم ال اهفراصم يأ « ةاكزلا تاهج يه فانصألا

 . ةروكذملا ةعبسلا فانصألا نم يأ :ش ( مهنم دحاو

 يلعو « باطخلا نب رمع لوق وهو « ةعبسلا نم :ش ( دحاو فنص ىلع رصتقب نأ هلو ) :م

 . مهنع هللا يضر- لبج نب ذاعمو ناميلا نب ةفيذحو سابع نب هللا دبعو « بلاط يبأ نبا

 « زيزعلا دبع نب رمعو « يعخنللا ميهاربإو « يرصبلا نسحلاو « ريبج نب ديعس لاق هبو
 ‹ ةياورلا رهاظ يف دمحأو « كلامو « يروثلا بهذ هيلإو « حابر يبأ نب ءاطعو « ةيلاعلا وبأو

 ةمسق فانصألا ىلع هتمسق لمتحي اًريثك « لام ا ناك نإ : يعخنلا نعو « ديبع وبأو « روث وبأو

 . دحاو فنص ىلإ فرص ًاليلق ناك نإو « مهيلع

 ادحاو نوكيف :ش ( فنص لك نم ةثالث ىلإ فرصي نأ الإ زوجي ال : يعفاشلا لاقو ) :م

 الإ : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو .ةاكزلا سمخو رطفلا ةقدص اذكو « اًسفن نيرشعو

 طقس هليكوب وأ « هسفنب هتاكز قرف نإف « ادحاو لماعلا نوكي نأ زوجي هنإف « اهيلع نيلماعلا

 ول ىتح «اودجو نإ اًسفن نيرشعو دحأ « فانصأ ةعبس ىلع يقابلا قرفيف « لماعلا بيصن
 . يرهاظلا دوادو « ةمركع لوق وهو « هبيصن نمض مهنم دحاو كرت

 يف ينايورلا هراتخاو اهتلقل ءارقفلا نم ةثالث ىلإ رطفلا ةقدص فرصت : يرخطصإللا لاقو
 فرحب مهيلإ تاقدصلا ةفاضإ نأل يأ :ش ( قاقحتسالل ماللا فرحب ةفاضإلا نأل ) :م «ةيلحلا»

 هلام ثلثب ىصوأ نإف« ديزل لاملا كلوقك كلما هل حصي نم ىلإ هب فيضأ اذإ كلملا يضتقت ماللا
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 هللا قح ةاكزلا نأ فرع امل اذهو . قاقحتسالا تابثإل ال فراصم مهنأ نايبل ةفاضإلا نأ انلو

 ‹ هتاهج فالتخاب یلابی الف فراصم اوراص رقفلا ةلعبو « ىلاعت

 . عرشلا رمأ يف كلذكف « مهضعب نامرح زجي مل فانصألا ءالوهل

 نأو :ش ( فراصم مهنأ نايبل ):م مهيلإ تاقدصلا ةفاضإ يأ :ش ( ةفاضإلا نأ انلو ) :م

 ماللاو ‹ اقحتسم حلصيال لوهجلملا نأل :ش ( قاقحتسالا تابثإل ال ) :م مهل ةبقاعلا ريصت

 مهصاصتخا دارملا ناكف « هل كلم الو سرفلل لجلا :لاقيامك « كلمللال صاصتخالل

 . صاصتخالل اهلصأ نكلو « ةرشع نم رثكأ ىلإ يقترت ماللا يناعمو « مهيلإ فرصلاب

 ‹صاصتخالل ماللا لاقف « همومعل صاصتخالا ريغ لصفملا يف يرشخمزلا ركذي ملو

 ةاكزلاب نوصتخم مهنأ ينعي « صاصتخالل ةيآلا يف ماللاو < ةبادلل جرسلاو ديزل لاما كلوقك

 ‹ مهريغ يف كلذ دجوي ال يأ مشاه ينبل ةياقسلا وأ شيرقل ةفالخلا مهلوقك مهريغل نوكت الو
 ال نيكاسملاو ءارقفلا اًضيأو ءاهفرص لحم نايبل ماللا نوكتف « مهل ةكولمم نوكت نأ مزلي الو

 . لاحم لوهجملا نم كيلمتلاو « نيلوهجم اوناكف مهترثكل نوصحي

 مهكلم تبثي ال فنصلا نم ةثالث نم رثكأ يف ناك ول : - هللا همحر- يوونلا لاقاذهلو

 فالخب كلملل ماللا نأ مهاوعد لطبف كلملا مدع ىلع لدف« مهتومب مهتثرو ىلإ لقتني الو

 ماللاك ‹ ٠١( ةيآ : ةبوتلا) هللا ليبس يفو باقرلا يفو :  ىلاعت هلوق اًضيأو مهدنع ةثالثلا

 نيب اذهو ‹ قرطلا يف كلملا ميقتسي الو عيمجلا ماقتسا صاصتخالا ىلع لمح اذإف « امهيف

 «دحاو ريقف ىلإ رثكأو دحاولا لجرلا ةقدص عفدي نأ مامإلل زوجي اولاق مهنإ اًصضيأو فوشكم

 فنصلا داحآ اوبعوتسي ملو ددعلاو كلا مال اولطبأف « قيرفتلا يف لاملا بر ماقم موقي مامالاو

 لاقو. كلملا يف هبهذم يه ةروصلا هذهو : يفارقلا نيدلا باهش خيشلا لاق . ًاضيأ دحاولا

 نم دحأ ىلإ تفرص امنيأ :لاق فراصملا نايب يف ةيآلا يف دارملا -امهنع هللا يضر-سابع نبا

 اهنم اءزج تلبقتسا اذإف « ةالصلا يف ةلبقلا لابقتساب انرمأ ىلاعت هللا نأ امك « تأزجأ دارفألا

 . رمألل ًالثتم تنك

 ال ) :م قاقحتسالا تابثإل ال فراصم مهنأ نايبل ةفاضإللا نأ انركذ ام يأ :ش ( اذهو ) :م

 اوراص رقفلا ةلعبو ) :م ىلاعت هللا الإ اهقحتسي الو ةدابع اهنأل :ش ( ىلاعت هللا قح ةاكزلا نأ فرع

 هللا نأل ءةاكزلل فراصم ةروكذملا فانصألا تراص جايتحالاو رقفلا ةلعب يأ :ش ( فراصم

 . ةجاحلا نع ءىبنت فاصوأب مهركذ ىلاعت

 فالتخاب ) :م مهل لمحي الو تفتليالف يأ « لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( ىلاي الف) :م

 فرصملا ىلإ عجري هنأل ريمضلا ركذ انإو « فرصملا تاهج فالتخا ببسب يأ :ش (هتاهج
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 - امهنع هللا يضر- سابع نباو رمع نع يورم هيلإ انبهذ يذلاو

 يورم) :م تاقدصلا عفد يف دحاو فنص ىلع راصتقالا نم يأ :ش ( هيلإ اتبهذ يذلاو ) :م

 -هنع هللا يضر- باطخل ا نب رمع نع يورملا امأ :ش ( -مهنع هللا يضر- سابع نباو رمع نع

 4 ءارقفلل تاقدصلا اغإ# لاق هنأ ءاطع نع ثيللا ثيدح نم «هريسفت » يف يربطلا هجرخأف

 . ٦١( ةيآ : ةبوتلا)

 نع ثيللا نع « صفح نع « هجرخأو« كنعأزجأ اذه نم هتيطعأ فنص ايأ لاق

 . دحاو فنص يف هلعجيو « ةقدصلا يف ضرفلا ذخأي ناك هنأ « رمععْنع «ءاطع

 نب ديعس نع ءاطع نع ةنييع نب رمع نع اًضيأ يربطلا هجرخأف سابع نبا نع يورملا امأو
 لاق« ٠١( ةيآ : ةبوتلا) 4 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا اغنإ : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ريبج
 ةلمج : «يواحطلا رصتخمل» هحرش يف يباجيبسألا مامإلا لاقو « كأزجأ هتعضو فنص يأ يف

 ‹ روشعلاو مئاوسلا ةاكز يهو ‹ تاقدصلا اهنم « عاونأ ةعبرأ لاومألا يف لالا تيب يف َءيجي ام

 . ةراجتلا نم هيلع نوري نيذلا نيملسملا نم رشاعلا هذخأ امو

 نيعونلا نيذه يف فرصيو « زاكرلاو ندعملاو مئانغلا سمخ نم ذخآام رخآ عونو

 ةيآ : ةبوتلا) (ءارقفلل تاقدصلا اغإ : هلوق وهو « هباتك يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا فانصألا

 ةيآلا يفف « ٤١( ةيآ : لافنألا) € ءيش نم متمنغ افآ اوملعاو : یلاعت هلوق وهو ۰(۰

 هلوسرو ىلاعت هللا مهس اهيف « ىلاعت هللا هركذ ام ةيناثلا ةيآلا يفو « ةعبسلا فرصم نايب ىلوألا

 اندنع طقاس ىبرقلا يوذ مهسو « هتوب طقس لوسرلا مهسو « كربتلل ىلاعت همسا ركذو « يب

 نباو ‹ نيكاسملاو « ىماتيلا ؛ فانصأ ةثالث ىلإ مويلا فرصيف < ةي هللا لوسر ةبارق مهو

 . تباث يبرقلا يوذ مهس -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو <« ليبسلا

 بلغت ينب عمو« للحلا نم نارجن ينب عم هيلع حلوص امو ةيزجلاو جارخلا وه : ثلاثلا عونلاو
 لهأ راجت نم ذخأ امو « برحلا لهأ نم نمأتسملا نم رشاعلا ذخأ امو « ةفعاضملا ةقدصلا نم

 يتلا ماظعلا راهنألا يركو روغثلا دسو روسجلاو رطانقلاو تاطابرلا ةرامع يف هذه فرصت «ةمذلا

 ةالولا قازرأو ةاضقلا قازرأ ىلإ فرصيو « ةلجدو تارفلاو نوحيجكاهيفدحأل كلم ال

 نع مالسإلا راد يف قيرطلا دصر ىلإ فرصيو ةلتاقملا قازرأو ةلتاقملاو نيملعملاو نيبستحملاو

 . قيرطلا عاطقو صوصللا

 ‹ ةجوز وأ اجوز كرت وأ « اًئراو كرتي ملو تام يذلا تيم ا ةكرت نم ذخأ ام : عبارلا عونلاو
 مهل لام ال نيذلا ىتوملا نفكو « ءارقف مهو مهجالعو مهتيودأ يف ىضرملا ةقفن اذه فرصمف

 هتقفن يف هيلع يضقي نم هل سيلو بسكلا نع زجاع وه نم ةقفنو « هتيانج لقعو « طيقللا ةقفنو
 ال نأو « اهبابرأ ىلإ قوقحلا لاصيإ ةالولاو نيطالسلاو ةمئألا ىلع بجيف ٠ كلذ هبشأ امو
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 اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ -هنع هللا يضر- ذاعمل يب هلوقل  يمذ ىلإ ةاكزلا عفدت نأ زوجي الو

 عفدي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةقدصلا نم كلذ ىوس ام هيلإ عفديو : لاق. مهئارقف يف

 -هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور رهو

 مهل لحي الو « ىوه ىلإ كلذ يف ليم ريغ نم ةيوستو ليضفت نم نوري ام ىلع مهنع اهوسبحي
 ةملظ اوراص مهيلع كلذ يف اورصق نإو فورعملاب مهناوعأ يفكيو مهيفكي ام رادقم الإ اهنم

 يف طرشب سيل مالسإلا: -هللا همحر- رفز لاقو :ش ( يمذ ىلإ ةاكزلا عفدت نأ زوجي الو ) :م

 يأ :ش ( ب هلوقل ) :م يمذلا ىلإ اهعفد زوجي : ةمربش نباو يرهزلا لاقو « اهريغو ةاكزلا فرص

 ذخ يأ :ش (مهئارقف يف اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ -هنع هللا يضر- ذاعمل ) :م الب يبنلا لوقل

 يبنلا نأ سابع نبا ثيدح نم ذاعم ثيدح ةتسلا ةمئألا جرخأو «لبج نب ذاعل باطخلاو ءةاكزلا

 مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفا هنأ هيفو ‹ روهشم ثيدحلا ... . . نميلا ىلإ اًداعم ثعب ةي

 بجت ال ةاكزلا نأل « عامجإلاب اذه «نيملسملا ءاينغأ نم يأ « مهئاينغأ نم اهذخ : هلوق

 نبا لاقو . بطعلا مهل لحي الئل نيملسملا ىلإ عجري مهئارقف يف ريمضلا اذكو « رفاكلا ىلع

 رطفلا ةقدص فرص زوجي« يمذ ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال هنأ هنع ظفحي نم لك عمجأ : رذنملا

 . مهيلإ تارافكلاو روذنلاو

 يبأ نعو. ينادمهلا ةرمو ليبحرش نبرمع « نابهرلا ىلإ رطفلا ةفدص عفد زوجو

 ‹ عوطتلا الإ مهيلإ ةقدصلا عفد زوجي ال هنأ حصألاو ¢ اهف تایاور ثالث -هللا همحر-فسوي

 ‹ عوطتلا ىتح عامجإلاب هيلإ ام ةقدص عفد زوجي الف يبرحلا امأو « يعفاشلاو كلام لاق عنم ابو

 تارافكلا امأو « ةمذلا لهأ ىلإ رذنلا ةقدصو رطفلا ةقدص فرص زوجي لمكألا « ةنازخ» ىفو

 . الف

 ةقدص هب دارأ :ش ( ةقدصلا نم كلذ ىوس ام ) :م يمذلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عفديو : لاق ) :م

 زوجي الو« صنلا مومعل رفز هيلإ بهذ امك يمذلا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال مل : تلق نإف
 . دحاولا ربخب هيلع ةدايزلا

 . هب ةدايزلا زاجف « لوبقلاب ةمألا هتقلت روهشم ربخ اذه :تلق

 :م يمذلا ىلإ ةقدصلا نم كلذ ىوس ام يأ :ش ( عفديال :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو م

 ِ :م فسوي يبأ نع ةياور عناب يعفاشلا لوق يأ :ش ( - هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور وهو )
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 هللا ىضر- ذاعم ثيدح ال ولو . اهلك نايدألا لهآ ىلع اوقدصت :ةاإب هلوق انلو . ةاكزلاب ارابتعا

 ءنكرلا وهو كيلمتلا مادعنال تيم اهب نفكي الو دجسم اهب ينبي الو ةاكزلا يف زاوجلاب انلقل -هنع

 . ةاكزلاك ىمذلا ىلإ اهعفد زوجي الف « ةبجاو ةقدص هذه لاقي نأب :ش ( ةاكزلاب ارابتعا )

 اذه :ش ( اهلك نايدألا لهآ ىلع اوقدصت ) :م ةي يبنلا لوق يأ :ش ( ب هلوق انلو ) :م

 نع ثعشأ نع ديمحلادبع نب ريرج انثدح : «هفنصم» ىف ةبيش ىبأ نبا هاور . لسرم ثيدح

 هللا لزنأف «مكنيد لهأ ىلع الإ اوقدصت ال » : ا هللا لوسر لاق : لاق ريبج نب ديعس نع رفعج

 «(۲۷۲ةیآلا: ةرقبلا) € مكيلإ فوي ريخ نم اوقفنت امو :  هلوق ىلإ ( مهاده كيلع سيل # : ىلاعت

 هلوقل « هنماجرخ نمأتسملاو يبرحلاو «نايدألا لهأ ىلعاوقدصت »: يب هللا لوسر لاقف

 ةمذلا لهأ يقبف « عامجإلابو « (۹ةيآلا : ةنحتمملا) € مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني اغإ ل : ىلاعت

 . هيف ًالخاد

 . لكلا ظفلب لامتحالا عطقل صيصختلا لبقي ال ثيدحلا اذه : تلق نإف

 . هصيصخت زوجيف لامتحا هيف ىقبف « لهألل ال نايدألل ديكأت لكلا ظفل : تلق

 لاق امك « ةيآلا قالطإل :ش ( ةاكزلا يف زاوجلاب انلقل -هنع هللا يضر- ذاعم ثيدح الولو ) :م

 ام هباوجو « لوألا نع بجي ملو يناثلا نع باوج ذاعم ثيدح الولف « -هللا همحر- رفز

 ةيآلا ... € نيذلا نع هللا مكاهني امنإ :  هلوقب نمأتسملاو يبرحلا قح يف صوصخم هنأل ءهانركذ

 ديكأتل لك ةملك نأ انركذ اب بيجأو «٠ صوصخل ا عني وهو ريرقتلا نايب هقحل هنأل « رظن هيف ليق
 صيصختلا نوكي نأ يضتقي نكلو « هانملس نئلو « ضومغ هيف ليق « لهألا ديكأتل ال « نايدألا

 قلعتلا نوكي الف « ربلا نعال ىلوتلا نع ىهنلا ةيآلا ىف نأ ىلع « تباثب سيلو اندنع اًتراقم

 نع ارخأتم اهنم ءيش ناک ناف » لاتقلا تايآب مهلاتقب انرمأ نحن باوجلا ردص يف ليق « ةقدصلاب

 مهيلع قدصتلا نأل مهقح يف هب ًالومعم ثيدحلا قبي مل الإو « مهقح يف اخسان ناك ثيدحلا اذه

 ‹ مهقح يف لمعلا طقسو « اهتبترم يف سيلو ةيآلا ىضتقمل ةيفانم يهو « ةاساومو مهل ةمحر

 . ناكمإلا ردقب ليلدلاب المع ةمذلا لهأ قح يف هب ًالومعم يقبو

 نم كيلمتلا ةاكزلا يف نكرلا نأل « دجسم ةاكزلاب ىنبي ال يأ :ش ( دجسم اهب ىنبي الو ) :م

 اذكو :ش ( نكرلا وهو ) :م تيملا نم :ش ( كيلمتلا مادعنال تيم اهب نفكي الو ) :م دج وي ملو ريقفلا
 دسو تاقرطلا حالصإ يف فرصت الو « رابآلا اهب رفحي الو « تاياقسلاو رطانقلا اهب ىنبت ال

 . هيف كلي ال ام كلذ وحنو داهجلاو حلاو روخثلا

 ةقدص قيرطلاو روسجلا نم تيطعأ ام - امهنع هللا يضر- نسحلاو سنا یور : تلق نإف
 . ةيضام
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 الو تيملا نم اميس ال هنم كيلمتلا يضتقي ال ريغلا نيد ءاضق نأل « تيم نيد اهب ىضقي الو

 يفو# : ىلاعت هلوق ليوأت يف هيلإ بهذ ثيح -هللا همحر- كلام اًفالخ « قتعت ةبقر اهب يرتشي
 . # باقرلا

 ةاكزلا ءاطعإ هانعم لب « قيرطلاو روسجلا ةرامع امهدارم سيلو « امهيلع مهو اذه : تلق

 كلذ نو ‹ روشعلاو ةاكزلا مهذخأل ناطلسلا مهميقي نيذلا راشعلا نم قيرطلاو روسحجلا ينبي نمل

 . روسجلا يف الوقي ملو« قيرطلاو روسجلا نم تيطعأ ام : لاق اغأ مهولا هجوو « ضرغلا طقسي

 ميقتسيل يف قحلاو نم ىلع برضف هيف رظن نم ضعب هحلصأ دقو « ديبع يبأ باتك يف اذك

 . امهانعم يف مهولا اغإو « باوص ةياورلا نأ ملعي ملو « همهوت يذلا ىنعملا ىلع مالكلا

 «ريغلا نم يأ :ش ( هنم كيلمتلا يضتقي ال ريغلا نيد ءاضق نأل تيم نيد اهب ىضقي الو ) :م

 نم ضوبقملا درتسي نأ يدؤمللو « امهنيب نيد ال نأ ىلع افراصت اذإ نويدملاو نئادلا نأ ليلدب

 هرمأب يح نيد اهب ىضق ول هنإف « تيم نيد هلوقب هدیق اغإو « ضباقلل اكلم وه رصي ملف ضباقلا
 حرش » يف اذك ةقدصلا ضبق يف ليكو ضباقلاو « نويدملا ىلع قدصت هنأك ةاكزلا عقتو « زوجي

 هنأل ؛ زاج هلام ةاكز نم هل نيد ضبقب اريقف رمأ ول يجلاولولااذكو « -هللا همحر- يواحطلا

 نيد هيلع هل وه يذلا ىلع لاب قدصت ول امأ« اًعيمج نيدلاو نيعلا نع زوجت نيعلاو اًتيع ضبق

 نع صقانلا لالا ىدأ لوألا هجولا يف نأل « نيعلا نع زجي ملو « كلذ نعزاج ريقف وهو

 بيبح نباو روث وبأ لاقو . زوجي الف لماكلا نع صقانلا ىدأ يناثلا هجولا يفو « زوجيف صقانلا

 . هانركذ ام حيحصلاو « نيمناغلا نم هالعجو « تيملا نيد اهب يضقي : ةيكلاملا نم

 ةچسن يف ناك :ش ( تيملا نماميس ال ) :مدمحأو يعفاشلاو كلامو يروثلا لاق هبو

 نأ مهالك سايق نأل « برعلا لامعتسا فالح ىلع اذه: لاقف « ال نودباميس عقو يزارتألا

 ‹« ناهجو هلفاميس ال امأ :« دصتقملا» بحاص لاق < ءانثتسالا تاملك نم ىهو اميس ال لاقي

 ديز يس ال : تلق كنأك « ةدئاز ام لعجتو رجيف ةدئاز اميس ال موقلا يف امك لوقي نأ امهدحأ

 . ديز لثم ال ةلزنمب

 فوذحم ادتبم ربخ ديزو « يذلا ىنعمب ام لعجتف ديزاميس ال لوقت نأ : يناثلا هجولاو

 بصنلا زوجي دقو «ليلق عفرلاو « ريثك اميس ال دعب رجلا ليقو « ديز وه يذلا يس ال تلق كنك
 ةملك اميس ال نإ : «يراسلل يداهلا» باتك ىف -هللا همحر- ىناديملا لاقو . ىهتنا « لقألا وهو

 . ديز ةصاخ يأ ديز اميس ال « سانلا ينمركأ تلق اذإ دعب ركذي ام صخأ يأ « صيصخت

 ىلإ يأ :ش ( هيلإ بهذ ثيح كلام اًقالخ « قتعت ةبقر ) :م ةاكزلاب يأ :ش ( اهب يرتشي الو ) :م
 ‹ يربنعلا نسحلا نب هللا دبعو روث وبأو قاحسإ لاق هبو « قتعي نأل ةاكزلاب دبعلا ءارش زاوج

 :ش ( 4 باقرلا يفول : ىلاعت هلوق لیوأت يف ) :م -هنع هللا يضر- سابع نبا نع يراخبلا هاورو
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 ينغ ىلإ عفدت الو . كيلمتب سيلو كلما طاقسإ قاتعإلا نأ انلو

 . كلذ ىضتقي باقرلا ظفل نأل « قتعيف كولم يرتشي لاق هنأل وأ

 عفد يف لصألا هنأل « نكر كيلمتلا نأل :ش ( كيلمتب سيلو كلملا طاقسإ قاتعإلا نأ انلو ) :م

 . ةاكزلا

 ىوعد الإ قبت ملف ماللا ةلالدب كيلمتلا ىوعدو ةبقاعلل ةيآلا يف ماللا متلعج متنأ : تلق نإف

 . ةدرجم

 كلملا مهل لصحي مث ةبقاعلا يف مهل اكلم ريصي ضوبقملا نأ ةبقاعلل ماللا لعج ىنعم : تلق

 . ةدرجم ىوعد قبت ملف ماللا ةلالدب

 ةثالث ىنغلا نأل « باصنلا كلي يذلا يأ :ش ( ينغ ىلإ ) :م ةاكزلا يأ :ش ( عفدت الو ) :م

 لضافلا يمانلا لاملا نم اباصن كلي نأ وهو ةاكزلا بوجو هب قلعتي يذلا ىنغلا : اهدحأ . عاونأ

 يواسي ام كلي نأ وهو ةيحضألاو ةرطفلا هب بجتو ةقدصلا هل مرحت يذلا ىنغلا : يناثلا

 . هحالسو هسرفو هنکسمو همداخو هتیب له بایثو هبایث نع ًالضاف مهرد يتئام

 يف ناتياور دمحأ نع «نيعلا» يفو « ةماعلا هيلعو لاؤسلا هل مرحي يذلا ىنغلا : ثلاثلاو

 لقي مل نإو « بهذلا نم اهتميق وأ اًمهرد نيسمخ كلام امهرهظأ « ةاكزلا ذخأ نم عناملا ىنغلا

 يبا نب دعسو دوعسم نباو يلع نع كلذ يور باطخلا يبأل « ةيادهلا حرش »يفو . هتیافکب

 . هيوهار نباو ينج نباو كرابملا نباو يروثلاو يعخنلاو صاقو

 اجاتحم ناك ول ىتح ناسنإلا ةيافك هب لصحي ام ةاكزلا ذخأل مرحملا ىنغلاو : ةيناثلا ةياورلاو

 كلام نع ةياور يفو « -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو « اًباصن كلي ناك نإو ةقدصلا هل تلح

 نع ةريغملا ةياورو ةمربش نبا لوق وهو « هتركذ ام ىلع اًينغ هب ريصي يذلا باصنلا كلم اندنعو

 ‹ عرش هب دري ملو ةجاحلل طباض ال ذإ« فيعض باصنلا كلم عم ةجاحلاب ريدقتلاو « كلام

 . ذخآ ال عفاد ينغلا نأل يعرش طباض باصنلاو

 -دمحم نعو « اًمهرد نوعبرأا يهو ةيقوأ كلم نم ينغلا :ديبع وبأو يرصبلا نسحلا لاقو

 هل لحي هانکس ىلع لضف نم اهیف سیل مهرد فالآ ةرشع يواست راد لجرلل ناك ول -هللا همحر

 ال اهتلغ ةعيض هل تناك ولو « لحت ال مهرد يتئام يواسي ام كلذ نع اهيف لضف نإو « ةاكزلا ذخأ

 ةلوخشم اهنأل هل لحت -هللا همحر- دمحم دنعو ءامهدنع ةاكزلا هل لجت ال هلايع نعو هنع لضفت

 همحر- دمحم دنعو .امهدنع ةاكزلا هل لت ال . . . ]اهیف هل ناک ولو < اهعيب هيلع قشيو ةجاحب

 . ةعيضلل عبت هنأل لحت -هللا
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 ىنغل ةقدصلا لحت ال :يب هلوقل

 دنع ريقف فسوي يبأ دنع ينغ انآ: لاق ؟ كلاح فيك لجرل ليق يلضفلا «ىواتف» يفو
 هتوقل اهتلغ يفكت ال نكل « اًقولأ يواست تيناوحو اراد كلم لجر اذه« -هللا همحر- دمحم

 هل لحت ريقف دمحم دنعو « ةقدصلا هل لحت ال ينغ -هللا همحر- فسوي يبأ دنع « هلايع توقو

 يواسي حالسو مداخو راد هلو لجرلل لحت ةقدصلا تناك: لاق يرصبلا نسحلا نعو « ةقدصلا

 . مهرد فالآ ةرشع

 يبأ دنع ةاكزلا هل لحت ال فيصلا يف اهيلإ جاتحي ال اًبايث ةوسك هل ناك ول ينانيغرملا يفو

 ‹ روهشملا فالخ وهو « اًباصن غلبي ةنس ماعط هل ناك اذإ ةاكزلا هل لحت ال اذه سايقو « فسوي
 كلذو « ةقدصلا هل لحت ال مهرد يتئام غلبي رهش ماعط ىلع داز ول «هقفلا عماوجو طيحملا » يفو

 ىلع داز ام ربتعا خياشملا ضعبو « ديهشلا ردصلا هراتخاو « خياشملا لوق اذه « ةريخذلا » يفو

 . ةنسلا

 نع يور ثيدحلااذه :ش ( ينغل ةقدصلا لحت ال ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( ةئ هلوقل ) :م

 نع يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ورمع نب هللا دبع نعف «- مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج

 هنع هللا يضر- ةريره يبأ نعو « “يوس ةرم يذلالو ينغل ةقدصلا لحت ال» : لاق يب يبنلا
 ةرم يذلالو ينغل لحت ال ةقدصلا نإ ١ : ايب يبنلا لاق : لاق هجام نباو يئاسنلا هجرخأ
 يف ةي هللا لوسر تعمس : لاق ةدانج نب يشبح نعو . اًضيأ نابح نبا هجرخأو « "«يوس
 ىوس ةرم يذل الو ينغل لحت ال ةلأسملا نأ» : هيفو « ثيدحلا . . . ةفرعب فقاو وهو عادولا ةجح

 . يذمرتلا هب درفناو « مرغ وأ عقدم رقف يذلالإ

 نع ينغ وهو لس نم لاق هيي هللا لوسر نأ « طسوألا » يف يناربطلا هجرخأ رباج نعو

 رباج نع ةملس يبأ نع عفان نب عزاولا نعو « ههجو يف شومخ يهو ةمايقلا موي رشحي ةلأسما
 الو ينغل حلصت ال اهنإ» : لاقف « سانلا هبكرف ةقدص يي هللا لوسر تءاج لاق : هللا دبع نبا

 نع تاعوضوملا يوري عفان نب عزاولا : نابح نبا لاقو < ٩ يوق لماعل الو يوس حيحصل
 . هتياور ةلق ىلع تاقثلا

 نب هللا دبع نع ديزي نب ناحير نع ميهاربإ نب دعس نع[٥٥1] يذمرتلا ]1٦۳١[ ٠ دواد وبأ ها ور (۱)

 : لاقو « هب دعس نع نايفس نع يذمرتلاو « هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نع دواد وبأ هجرخأو ءاعرفرم . . .ورمع

 . نسح ثیدح

 يبآ نع دعحجلا يبأ نب ملاس نع نيصح يبأ نع [۱۸۳۹] هجام نباو « ۲٤۳٤1] يتاسنلا هاور : عطقنم (۲)

 . ةريره يبأ نم عمسي مل دعجلا يبأ نب ملاس : دمحأ لاق اعوفرم . . . ةريره

 . (۱۱۹ /۲)ينطقرادلا هاور (۳)
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 الو ينغل ةقدصلا لحت ال» : ةي يبنلا لاق يلصوملا ىلعي وبأ هج رخ هللا دبع نب ةحلط نعو

 هجرخأ -هنع هللا يضر- ركب يبأ نب نمحرلا دبع نعو «  فيعض ««يوس ةرم يذل

 يدع نبا هجرخأ -هنع هللا يضر- رمع نبا نعو « ةحلط ثيدح وحن «همجعم ١ يف يناربطلا

 نأ ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ -هنع هللا يضر- سنأ نعو « ”فيعض وهو هوحن «لماكلا يف

 هضعب سبلن سلح ىلب : لاق «؟ ءیش كتيب ىف امأ»: لاقف هلأسي ةي ىبنلا ىتأ راصنألا نم الجر

 يذل ؛ ةثالثل الإ حلصت ال ةلأسملا نإ» : هيفو « ثيدحلا . . . ءال هيف برشن بعقو هضعب طسبنو

 .« عجوم مد يذل وأ عظفم مرغ يذل وأ عقدم رقف

 : لاق قورسم ثيدح نم ٩ هدئاوف »يف مامت هج رخ -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نعو

 ءاش نمف « همقتلي رانلا نم فضر وه اغإف هلاماوريل سانلا لأس نم » : ي هللا لوسر لاق

 نب نارمع نعو <« هررم حلاص فيعض يملسلا نب ىيحي هيفو ٠ رثكيلف ءاش نمو « لعفيلف
 ينغلا ةلأسم» : ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع نسحلا ةياور نم يمرادلاو دمحأ هجرخأ نيصح

 يبأ نب نادعم ةياور نم يناربطلاو رازبلاو دمحأ هجرخأ نابوث نعو « ةمايقلا موي ههجو يف نيش
 موي ههجو يف اتيش تناك ينغ اهنع وهو ةلأسم لأس نم »: لاق يي يبنلا نع نابوث نع ةحلط
 «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هجرخأ رمع نبدوعسم نعو « حيحص هدانسإو «« ةمايقلا

 نوكي الف ههجو قلخي ىتح ينغ وهو لأسي دبعلا لازي ال :٠ اي ىبنلا لاق : لاق هنع امهدانسإب

 ۰ .(هجو هللا دنع هل

 لاله ينب نم لجر ينثدح لاق ‹ ليمز يب ةياور نم دمحأ هاور لاله ينب نم لجر نعو

 نيلجر نعو . « يوس ةرم يذلالو ينغل ةلأسملا لحت ال » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق

 نالجر ينربخأ : لاق رايخلا نب يدع نب هللا ديبع ةياور نم ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ نييمسم ريغ

 هضفخو رصبلا انيف عفرف اهنم هالأسف . ةقدصلا مسقي وهو عادولا ةجح يف ايك يبنلا ايتأ امهنأ

 . ىهتنا «( بستكم يوقل الو ينخل اهيف ظح الو امكتيطعأ امتتش نإ» : لاقف « نيدلج انآرف

 ةالصلا هيلع- ليربج فصو يف ىلاعت هلوق هنمو ةدشلاو ةوقلا ميلا رسكب ةرملا

 ميملا مضب عقدمو «ءاضعألا حيحصلا يوسلاو « (ةيآلا : مجنلا) € ىوتساف ةرم وذ  :-مالسلاو

 هانعمو« بارتلا وهو عقدلا نم وهو ديدشلا وه ةلمهم نيعبو فاقلا رسكو ةلمهملا لادلا نوكسو
 وهو ةمجعملا ءاظلا رسكو ميلا مضب عظفمو « هل مزال ءيش مرغلاو « ءاعقدلا ىلإ هبحاصب يضفي

 . ىلعي نب ةيمأ يبأب هلعأو « ( ۷ : ۳۱١ /۱) «لماکلا» يف يدع نبا هاور(۱)

 . ينامليبلا نب نمحرلا دبعب هلعأو « (۱۷۸ : ۱۷۷ )٦/ ۱۷١: يدع نبا هاور (۲)

 . ]۱٦۳۷[ دواد يبأ ننس « ينابلألا هححص : حيحص (۳)

7 



 - لبج نب ذاعم ثيدح اذكو « ةازغلا ىنغ يف -هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب وهو

 دلو ىلإ الو الع نِإو هدجو هیبآ ىلإ هناکز يکزملا عفدي الو : لاق . انیور ام یلع -هنع هللا يضر
 ىلإ الو لامكلا ىلع كيلمتلا ققحتي الف ةلصتم مهنيب كالمألا عفانم نأل ؛ لفس نإو هدلو دلوو

 ةداع عفانملا يف كارتشالل هتآرما

 ام وهو« ميجلا رسكب « عجومو ‹فيفختو ةلمهملا لادلاب « مد يذل - هلوق عينشلا ديدشلا

 ةيدلا نم هلمحت ةلقاعلا ىلع بجو

 نإو يزاغلا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي هنإف :ش ( ةازغلا ينغ يف يعفاشلا ىلع ةجح قالطإب وهو ) :م

 . اغ ناک

 لام هل يذلا ليبسلا نباو « ةقدصلا ذخأ هل لحي ثيح ينغلا لماعلا هنم صحخ : تلق نإف

 . هتیب يف ريثک

 نأو « ةقدص هنأ رابتعاب ال هلمع ةرجأ لماعلا هذخأي يذلا نأل صيصختلا ملسن ال : تلق
 . ةلاحلا هذه يف ريقف هنأ رابتعاب لبيسلا نبا هذخأي يذلا

 : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا ىضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف ءاج : تلق نإف

 وأ كل يدهيف هيلع قدصتي ريقف راج وأ ليبسلا نبا وأ هللا ليبس يف الإ ينغل ةقدصلا لحت ال »

 . هلاق ام ىلع لدياذهف «كوعدي

 ال بسكلاب ىنغتسا نإ هنإف « لاؤسلا نع هبسكب ىنغتسملا يأ « هبسكب ينغلا ىنعم : تلق
 . بسكلا نع داهجلاب هلاغتشال هل لحن اًيزاغ ناك اذإ الإ ةقدصلا هل لعحت

 نبا ذاعم ثیدح اذکو يأ :ش ( انيور ام ىلع -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم ثیدح اذکو ) :م

 . رم دقو هيلع ةجح لبج

 نإو هدجو هيبأ ىلإ هتاكز يكزملا عفدي الو ) :م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 فالخب «هتابجاو رئاسو هرشع مهیلإ عفدي ال اذکو :ش ( لفس ناو هدلو دلوو هدلو یل الو الع
 «هطعي مل هدلول ءيش يقب ولو «مهنم ةجاحلا لهأ نم وه نم هسمخ يطعي نأ هل هدجو اذإ زاكرلا
 رخآلا لامب امهدحأ عفتني ىتح :ش ( ةلصتم مهنيب كالمألا عفانم نأل ) :م انزلاب هئام نم قولخملا اذكو

 الف ) :م هجو نم هسفن ىلإ اًقرص مهيلإ فرصلا ناكف « ضعبلل ضعبلا ةداهش لبقت مل اذهلو
 . :ش ( لامكلا ىلع كيلمتلا ققحتي

 :م هتأرما ىلإ هتاكز يكزملا عفدي الو يأ :ش ( هتأرما ىلإ الو ) :م لماكلا كيلمتلا طرشلاف
 ليق « (۸ةيآلا: ىحضلا) € ىنغأف ًالئاع كدجوو # : ىلاعت هللا لاق :ش ( ةداع عفانملا يف كارتشالل)
 « ثالثب وأ ةدحاوب نئاب وأ يعجر ةدع يف هتأرما تناك ءاوسو «ءاهنع هللا يضر ةجيدخ لام يآ
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 ل هلوقل هيلإ عفدت : الاقو . انركذ امل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اهجوز ىلإ ةرملا عفدت الو

 -امهنع هللا ىضر- دوعسم نبا ةأرمال هلاق ةلصلا رجأو ةقدصلا رجأ نارجأ كل

 عمو « بئاغلا نم دالوألا : -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق ادالوأ تدلوف بئاغلا ةأرما تجوزت ولو

 . -هللا همحر- يشاترمتلا مامإلا هركذ « هل دالوألا ةداهش زوجتو « مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي اذه

 ةمرح ال هنأل هتأرما ىلإ اهعفد اذإ هئزجي -هللا همحر- ىعفاشلا دنعو « طوسبملا » ىفو

 ال هنأ يعفاشلا نعروهشملاو «دنسم لوق اذهو «يبتجملا » يفو « هدنع اهل هتداهش زوجتو « امهنيب

 . زوجي

 تالاحلاو لاوخآلاو تامعلاو مامعألاو تاوخألاو ةوحألا امأو «يباجيبسألا» يفو

 ىلإ لاملا اكز فرصم يف لضفألا نأ ينسيودنزلا ركذو « مهيلإ ةاكزلا عفدب سأب الف مهدالوأو

 هلاوخأ مث « ءارقفلا هتامعو همامعأ مث مهدالوأ مث « ءارققلا هتاوخأو هتوخأ « ةعبسلا ءالؤه

 . هرصم لهأ مث هنكس له مث هناريج مث مهماحرأ ووذ مث « ءارقفلا هتالاخو

 :ش ( انركذ امل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهجوز ىلإ ) :م ةاكزلا يأ :ش ( ةأرملا عفدت الو ) :م

 الاقو) :م ةلبانحلا نم ركب وبأو يبرحلا هراتخاو « دمحأو كلام لاق هبو « عفانملا يف كارتشالل يأ

 هبو اهجوز ىلإ اهتاكز ةأرملا عفدت : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ :ش ( هيلإ عفدت

 . بهشأو يعفاشلا ههرك يفارقلا لاقو « ةيكلاملا نم بهشأو يعفاشلا لاق

 : ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( ك هلوقل ) :م يعفاشلا دنع لضفأ اهجوز نأ يروثلا ىكح : تلق

 ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (دوعسم نبا ةأرمال هلاق ةلصلا رجأو ةقدصلا رجأ نارجأ كل ) :م

 : ليم هللا لوسر لاق : تلاق دوعسم نب هللا دبع ةأرما بنيز نع دواد ابأ الإ ةعامجلا هجرخأو

 فيفخ لجر كنإ تلقف هللا دبع ىلإ تعجرف تلاق « «نكيلح نم ولو نقدصت ءاسنلا رشعم اي»
 الإو ينع ئزجي كلذ ناك نإف هلأساف هتأف « ةقدصلاب انرمأ دق ةي هللا لوسر نإو « ديلا تاذ

 راصنألا نم ةأرما اذإف تقلطناف . تنأ هيتئا لب : هللا دبع يل لاقف : تلاق « مكريغ ىلإ اهتفرص

 ءةباهملا هيلع تيقلأ دق هيي هللا لوسر ناكو : تلاق « اهتجاح ىتجاح ةي هللا لوسر بابب

 كنالأسي بابلاب نيتأرما نأ ةا هللا لوسر ربخأ : هل انلقف -هنع هللا يضر- لالب جرخف : تلاق

 . نحن نم ربخت الو ؟ امهروجح يف ماتيآ ىلعو امهجاوزأ ىلع امهنع ةقدصلا ءىزجتأ

 راصنألا نم ةأرما :لاقف «؟امه نم» :لاقف ةَ هللا لوسر لأسف لالب لخدف : تلاق

 امهل :٠ وي هللا لوسر لاقف « دوعسم نب هللا دبع ةأرما: لاق « بنايزلا يأ :٠ لاق « بنيزو

 ةيواعم نب هللا دبع تنب يهو بنيز دوعسم نبا ةأرما مساو «ةلصلا رجأو ةبارقلا رجأ نارجأ

 ةطير ليقو « اهل بقل ةطيرو بنيز اهمسا لاقيو « ةطير لاقيو « ةطيار اهمسا لاقيو « ةيفقثلا
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 هدلو مأو هبتاكم ىلإ عفدي الو : لاق .ةلفانلا ىلع لومحم وه انلق هيلع قدصتلا نع هتلأس دقو

 ‹ كيلمتلا متي ملف هبتاكم بسك يف قح هلو « هديسل كولمملا بسك ذإ كيلمتلا نادقفل هربدمو

 ءهدنع بتاكملا ةلزنمب هنأل -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع هضعب قتعأ دق دبع ىلإ الو

 :يواحطلا لاقو . تايباحصلا يف ريثألا نبا اهركذ « هدلو مأ يهو دوعسم نبال ىرخأ ةجوز
 لوسر نمز يف اهريغ ةأرما هل تناك هللا دبع نأ ملعن الو «هللا دبع ةأرما بنيز يه هذه ةطيارو
 . ل هللا

 الي يبنلا تلأس دوعسم نبا ةأرما نأ لاحلاو يأ :ش ( اهجوز ىلع ةقدصلا نع هتلأس دقو ) :م
 « بنيز ثيدح نع باوج اذه :ش ( ةلفانلا ىلع لومحم وه انلق ) :مدوعسم نبا ىلع قدصتلا نع

 اهل ماتيأو هللا دبع ىلع قفنت تناك امع تلأس اهنأ ىرت الأ « عوطتلا ةقدص ىلع لومحم هنأ وهو
 ملعف « هدلو يف اهفرص زوجي الف ةضيرف تناك اذإ صخشلا ةقدص نأ مولعمو « اهرجح يف
 . ةلفان تناك اهنآ كلذب

 يعفاشلاو يروثلا لاق هبو «هبتاكم ىلإ هتاکز عفدي الو يآ :ش ( هبتاکم ىلإ عفدی الو لاق ) :م
 اذإو ‹ حيحصلا جارخإلا دجوي ملف « هديس ىلع فوقوم بتاكملا بسك نأل « ءاملعلا روهمجو
 لماعلاك ةلمجلا يف زوجي ينغلا ىلإ ةاكزلا ءادأ نأل « اّينغ هالوم ناك نإو هريغ بتاكم ىلإ عفد
 لحياذهلو « اهيف كلملا مايقل :ش ( هدلو مأو ) :م هنطو يف لام هل ناك اذإ ليبسلا نباو ينغلا

 . اهعيب مرحي امن إو اهؤطو

 اذهو « هقتعزوجياذهلو « هيف كلم ا مايقل اًقلطم وأ اديقم ناك ءاوس :ش ( هربدمو )م
 ملف هبتاكم بسك يف قح هلو ء هديسل كولم ا بسك وأ كيلمسلا نادقفل ) :م لكلا ىلإ عجري ليلعتلا
 . لكلا ىلإ عجري ليلعتلا اذهو :ش ( كيلمتلا متي

 نإ :ش ( هدنع بتاكملا ةلزنمب هنأل « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هضعب قتعأ دق دبع ىلإ الو ) :م

 وهو نهارلا هقتعأ مث دبع نهر اذإ هتروصف « هلعاف مسي ملام ىلع ةزمهلا مضب ةياورلا تناك
 « هدنع زوجي ال هيلإ هتاكز نهارلا ىدأ ولف ٠ بتاكملاك هدنع ىعستسملاو ىعسي دبعلا اذهف رسعم

 : يجورسلا لاقو « هيلع ةاكزلا بوجو دعب رسعأ اذإ ام ىلع لومحم وهو « هبتاكم ىلإ ىدأ هنأل
 ىلع سيل بتاكملاك هدنع ىعستسملا نوك : لوألا « هيف نامكح يشاوحلا بحاص ىلع ذخؤي
 نوكي ةراتو « زجعلل قرلا ىلإ دري ال هنأ الإ « هدنع بتاكملا مكح همكح نوكي ةراتف « قالطإلا
 اذإ اهنم . -هللا همحر- ناخ يضاق تادایز يف اهرکذ لئاسم يف اذهو « قافنإلاب یعسي وهو ارح
 اهتميق يف ىعست تبأ نإف « تقتع تلبقف « كسفن ينيجوزت نأ ىلع كتقتعأ : هتمأل ىلوملا لاق

 رح وهو هتميق يف ىعسي رسعم وهو نوهرملا دبعلا نهارلا قتعأ اذإ اميفو « قافتالاب ةرح يهو
 . قافتالاب
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 الو هالومل عقاو كاملا نأل « ينغ كولم ىلإ عفدي الو ‹ امهدنع نويدم رح هنأل هيلإ عفدي : الاقو

 ال هنأل « ًاريقف اريبك ناك اذإ ام فالخب « هیبأ لامب اًّبغ دعي هنأل « اريغص ناك اذإ ينغ دلو ىلإ

 ةينغ دعت ال ةريقف تناك نإو اهنأل ينغلا ةأرما فالخب « هيلع هتقفن تناك نإو هيبأ راسيب اًينغ دعي

 . ةرسوم نوكت ال ةقفنلا ردقبو اهجوز راسيب

 بتاكملاك هدنع وهو ىعسي نوهرملا دبعلا نهارلا قتعأاذإ : هلوق وهو : يناثلا مكحلاو

 . رح وهو یعسی لب طلغ اذه لب «هدنع

 ىلع ميقتسي ال اذه : « يفاكلا » يفو :ش ( امهدنع نويدم رح هنأل هيلإ عفدي :الاقو ) :م

 دحأ قتعأ اذإ امهلوق ىلع ميقتسي امنإو « ةياعس الب هلك قتعي هدبع فصن قتعأ ول هنأل « امهلوق

 هنوك ةضرع دعب اذه : هباوج يف ليق « نويدم رح امهدنع ذئنيحف رسعم وهو هبيصن نيكيرشلا

 نيدلا قوحل نم دبالف «لاحلا يف بسك هل ايهتي الو ءيش هل سيلو « قرلا نع جرح هنأل اًنويدم

 . يوق ريغ وهو ابلاغ

 نأل) :م ينغ لجر كولم يأ ‹ ينغلا ىلإ كولمملا ةفاضإب :ش ( ينغ كولم ىلإ عفدي الو ) :م

 يفو « هبتاكم ريغ ينغ كولم ىلإ ديق نم دب الو « اًئيش كليب ال دبعلا نأل :ش ( هالو عقاو كلما

 ناك نإو « ةراجتلا نيد وآ كالهتسالا نيدك نيد هيلع نكي مل اذإ هكولمم ىلإ زوجي ال «ةفحتلا»

 زوجي ال اذكو « هدنع هبسك كليب ال هنأل -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع زوجي نأ ىغبني هب اًقرغتسم

 دبعلا ناك اذإ « ةريخذلا» يفو . قرغتسم نيد امهيلع نكي مل اذإ هدلو مأو ينغ ربدم ىلإ اهعفد

 یوری « اینغ ناک نِإو « ابئاغ هالوم ناک اذ اذکو « زوجي اًئیش دجی الو هالوم لایع يف سیلو اًنمز
 . فسوي يبا نع

 بألا ةيالو بجت هنأل :ش ( هيب لاب اًينغ دعي هنأل « اریغص ناک اذإ ينغ دلو ىلإ الو ) :م

 يفو « هيلإ عفدلا زوجي ةينغ مأ هلو بأ ريخصلل نكي ملاذإ :«ةينملا ةينق» يفو . هتنؤمو

 زوجي -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع نإ « ريغصلا عماجلا حورش » ضعب يف ركذو ««ةريخذلا»

 :م ريغصلا نود «ريبكلا» يف زوجي : هابحاص لاقو « اريبك وأ ناك اًريغص ينخلا دلو ىلإ عفدلا

 ةلصاو نإ ةملك :ش (هيلع هتقفن تناك نإو هيبأ راسيب اًينغ دعي ال هنأل « اريقف اريك ناک اذِإ ام فالخب)

 . ىثنأ وأ ىمعأ وأ اًمز ناك نأب بألا ىلع ريبكلا دلولا ةقفن تناك نإو يأ « اهلبق ام

 نوكت ال ةقفنلا ردقبو اهجوز راسيب ةينغ دعت ال ةريقف تناك اذإ اهنأل ينغلا ةأرما فالخبو ) :م

 تناك اذإ ينغلا ةأرما ىلإ عفدلا زوجي : «ةفحتلا» يفو « اهينغي ال ةقفنلا رادقم نأل :ش ( ةرسوم

 همحر- فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو ينعي « ةريقفلا ةريبكلا تنبلا ىلإ كلذكو « ةريقف

 ىلإ ةاكزلا عفد زوجي :«عيبانيلا» يفو . ةريبكلا تنبلاو ةجوزلا جئاوح عفدي ال جوزلا نأل « -هللا

 . هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ينغلا ةأرما
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 سانلا ةلاسغ مكيلع مرح ىلاعت هللا نإ ! مشاه ينب اي ب هلوقل ؛ مشاه ينب ىلإ عفدت الو

 . سمخلا سمخب اهنم مکضوعو مهخاسوآو

 ةفينح يبأ عم دمحم لوق : ليقو ‹ زوجيال جوزلا ىلع ةقفنلا يضاقلا ضرف نإ :الاقو

 ىلع ةقفنلاب ءاضقلا طرش اغنإو « عامجإلاب زاج اهل ةقفنلا يضاقلا ضرفي مل نإو « حصألا وهو

 . «حاضيإلا» يف اذك « ايد ريصب ال ءاضقلا لبق نأل « دكأتي هب ءانغتسالا نأل فسوي يبأ لوق

 ضيق زوجيو « ةاكزلا نم هئزجي ال هيبأ وأ هيصو ىلإ وه هعفدف لقاع ريغ يبص ىلإ عفد ولو
 . نونجملا فالخب زاج هوتعملا ىلإ عفد ولو . كلذ لقعاذإ هسفنب ريغصلا

 «حاضيإلا» يفو . مشاه ينب ىلإ ةاكزلا عفدت الو يأ :ش ( مشاه ينب ىلإ عفدت الو ) :م

 يبأ نع ةمصع وبأ ىورو « ةعبرألا ةمئألا عامجإب زوجت ال مهيلع اهلك تابجاولا تاقدصلا
 تقولا كلذ يف زوجي ال ناك امنإو ٠ يمشاهلا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي هنآ -هللا همحر-ةفينح

 ال :لاق هنأ فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىورو . عامجإلاب لقنلا زوجيو « سمخلا سمخ طوقسل
 نم مهيلاوم ىلع الو مهيلع ةقدصلا ىرأ الو «ضعب ىلع مهضعب مشاه ينب ةقدصب سأب
 ينب ىلع اهلك تاقدصلاب سأب ال -هللا همحر- ةفينح يبأ نع : راثآلا حرش)» يفو . مهريغ
 . ةقدصلا مهل تلح يَ هتومب كلذ طقس املف « سمخلا سمخ وهو ٠ ضوعلل ةمرحلاو مشاه

 .امهل اًقالخ هلوق يف مشاه ينب ىلإ فرصلا زوجي رفسلا يفو « ذخأن هبو : يواحطلا لاق
 فسوي يبأ نع يورو « مشاه ينب ىلإ فاقوألاو عوطتلا ةقدص عفد زوجي « طوسبملا» يفو
 يف اومس اذإ « ديفملا»و «يباجيبسألا»و «يخركلا رصتخم حرش » يفو ٠ رداونلا» يف دمحمو

 يفو . ءاينغألا مكح مهمكح نأل « زوجي ال فقولا قلطأ اذإ «يخركلا» يفو « فقولا
 يفو « مهل لحت ال ةقدصلا تناك نإو « زئاج ةي هللا لوسر ءابرقأ ىلع فقولا : (ةريخذلا»
 . فقولا يف يمس اذإ يمشاهلا ىلإ فاقوألا تاقدص فرص زوجي : فسوي يبأ نع« يفسنلا»

 لاق . «عربتلاو ةلصلا قيرطب مشاه ينب ىلع ةقدصلا : يردركلل « ديرجتلا حرش » يفو

 ةاكزلاك ةبجاولا ةقدصلا : « يرودقلا حرش » يفو . لحت ال : مهضعب لاقو « لحت انباحصأ ضعب
 . مهل زوجت ال تارافكلاو رذنلاو رشعلاو

 ةلاسغ مكيلع مرح ىلاعت هللا نإ! مشاه ينب اي ) :م : يي يبنلا لوقل يأ :ش ( ويي هلوقل ) :م
 ىورو « بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلااذه :ش ( سمخلا سمخب اهنم مكضوعو « مهخاسوأو سانلا

 دبع ةياور نم ليوط ثيدح يف ملسم ىورو « ةمركع ثيدح نم « همجعم » يف يناربطلا
 لآل الو دمحمل لحت ال اهنإو « سانلا خاسوأ يه اغنإ تاقدصلا هذه نأ اعوفرم ةعيبرو بلطللا
 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم ٠ همجعم » يف يناربطلا ىورو . دمحم

 يف مكل نإو يديألا ةلاسغ يه اإ « ءيش تاقدصلا نم تيبلا لهأ مكل لحي ال هنإ» : ب
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 . ءاملاب دربتلا ةلزنمبف عوطتلا امأ «٠ ضرفلا طاقسإب سندتي ءاملاك انه اه لاملا نأل « عوطتلا فالخب

 ‹ مهيلاومو بلطملا دبع نب ثراحلا لآو ليقع لآو رفعج لآو سابع لآو يلع لآ مهو : لاق
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 تملع امآ اهب مرا خك خك» : ئ هللا لوسر لاقف « تاقدصلا رمت نم اّرمت - امهنع هللا يضر- يلع

 ةملك يه :يدوادلا لاقو . عدولاو نايبصلا رجزل ةملك خكو . هيلع قفتم « «ةقدصلا لكأن ال انأ

 نوكسو فاكلا رسكب رذ يبأ ةياور يفو « نيونتلاو فاكلا حتفب ىوريو « برعلا اهتبرع ةيمجع

 . اًضيأ ءاخلا ديدشتب یوریو ءاخلا

 انه اه لاملا نأل ) :م مشاه ينب ىلإ عوطتلا ةقدص فرص زوجي يأ :ش ( عوطتلا فالخب ) :م

 ريصي هنإف « ءاملا مكحك بابلا اذه يف لاملا مكح نأ دارأ :ش ( ضرفلا طاقسإب سندتي ءاملاك

 :ش ( ءام اب دربتلا ةلزنمبف ) :م عوطتلا ةقدص امأ يأ :ش ( عوطتلا امآ ) :م ضرفلا طاقسإب ًالمعتسم

 ىدؤملا هب سندتي الف هيلع سيل اب عربتي لفنلا يفو « لمعتسملا ءاملا ةلزنمب هب ىدؤملا سندتي ال ثيح

 ةقيقح ءاملاو ء امكح رهطي لاملا نأل « لاملا قوف ريهطتلا يف ءالا :لوقن وأ ءءاملاب دربت نمك

 . هجو نود هجو نم ارهطم لالا نوکیف « اًمکحو

 ضارتعا نع يناثلا هجولاب بيجأو «نيهبشلاب ًالمع لفنلا نود ضرفلا يف اًسندتم هلعجف

 . امهب ةبرقلا دوجو رابتعاب ببسلا ناك ءوضولا ىلع ءوضولاب هيبشتلا نأب لوقي نم

 ثراحلا لآو ليقع لآو رفعج لآو سابعلا لآو يلع لآ ) :م مشاه ونب يأ :ش ( مهو : لاق ) :م

 يبنلل نامع ثراحلاو سابعلا نأ ملعا « ءالؤه يلاوم يأ :ش ( مهيلاومو بلطملا دبع نبا

 نب مشاه ىلإ نوبستني مهلكف - مهنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلعل ناوخأ ليقعو رفعجو ةي

 فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم وه ةي هللا لوسر نأل « فانم دبع

 موي لتق نيحانجلا اذًارفعجو « هل بقعالو اًبلاط بلطملا دبع نبا ةي يبنلا مع بلاط وبأ دلوو

 ليقعو بلاط نيب ناكو « فانم دبع نب مشاه نب دسأ تنب ةمطاف مهمأو « اًيلعو ًاليقعو ةتؤم

 . نينس رشع يلعو رفعج نيبو « نينس رشع رفعجو ليقع نيبو « نيس رشع

 يباجيبسألا لوق هيوقيو « ةاكزلا مهيلع مرحت ال نيروكذملا ادع امو : يدادغبلا رصن وبأ لاق

 مهو هتبارق صنلا لطب نم الإ فانم دبع نب مشاه ىلإ نوبسني اوناك مهنأ :«يرودقلا حرش» يف

 هللا لوسر ةريشع مه : غبصأ لاقو . بلطملا دبع ينب يف ناتياور دمحأ نعو . بهل يبأ ونب

 . يصق ىلإ مهراذنإب اورمأ نيذلا نوبرقألا ةا

 م دقت نم نإو ‹« يشرقب سيل رهف ىلإ بسني نم لك : «لامكلا» يفو . اهلك شيرق ليقو

 . ريثك مالك هيفو شنحب بقلملا سيق نب نيح هيف : ۹١( /۳) عمجملا يف يمشيهلا لاق (1)
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 يور املف مهيلاوم امأو . هيلإ ةليبقلا ةبسنو « فانم دبع نب مشاه ىلإ نوبسني مهنألف ءالؤه امأ

 هعباتو «رضنلا وه شيرق : قاحسإ نب دمحم لاقو « شيرق وبأ رهفو « ىشرق هنإ لاقي الف اذه

 بلطملا دلو نأ «نآرقلا يناعم» يف -هللا همحر- يواحطلا ىكحو . سانلا رثكأو ديبع وبأ هيلع
 نأ اذه ىضتقمف « تيبلا لهأ نم بهل يبأ ينب لعجو « مهنع ةياور كلذ دجأ ملو : لاق « مهنم
 هب راش :ش ( ءالؤه امأ ) :م . يباجيبسألاو رصن وبأ هركذ ام فالخ اذهو « مهيلع ةقدصلا مرحت

 . هرخآ ىلإ يلع لآ مهو هلوق ىلإ

 هال امشاه يمس امنإو « ورمع مشاه مسا :ش ( فانم دبع نب مشاه ىلإ نوبسني مهنألف ) :م

 مشاه ينب ةليبق ةبسن يأ :ش ( هيلإ ةليبقلا ةبسنو ) :م ةريخم ا فانم دبع مساو « هموقل ديرشلا مشه
 نطبو ةرامعو ةليبقو بعش تاقبط ةتس برعلا نأ راكب نب ريبزلا ركذ « فانم دبع نب مشاه ىلإ

 . ةليبق ةيزخ نب ةنانك : اولاق ‹ ةليصفو ذخفو

 «ةليصف سابعلاو « ذخف مشاهو « نطب يصقو « ةرامع ةنانك نب رضنلا وه شيرقو

 نطبلاو « نوطبلا عمجت ةرامعلاو « رئامعلا عمجت ةليبقلاو « لئابقلا عيمجب لكلا قوف بعشلاو

 . جحذمو ريمحو ةعيبرو رضم لثم بعشلاو « لئاصفلا عمجي ذخفلاو « ذاخفألا عمجت

 مشاه ينب مکح يف مشاه ينب يلاوم لوخد هجو امأو يأ ىلوم عمج :ش ( مهيلاوم امأو ) :م

 تنأ ال : لاقف ؟ةقدصلا يل لحما هلأس ةَ هللا لوسر ىلوم نأ يور املف ) :م تاقدصلا ذخأ ةمرح يف

 نبا نع ةبيتع نب مكحلا نع ةبعش نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( انالوم

 لاقف « ةقدصلا ىلع موزخم ينب نم الجر ثعب ةي يبنلا نأ ةَ هللا لوسر ىلوم عفار يبأ

 هاتأف « هلأسأف ةه هللا لوسر يتآ ىتح ال :لاقف « اهنم بيصن كلف « ينبحصا : عفار يبأل

 ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .« ةقدصلا انل لحت ال انإو ‹ مهسفنأ نم موقلا ىلوم » : لاقف هلأسف

 هللا دبع عفار يبأ نبا مساو « '«هکردتسم»يف مکاحلاو «هدنسم» يف دمحأ هجرخأو « حيحص

 يضر- يلع بتاك ناكو ‹ زمره :ليقو « تباث :ليقو « ميهاربإ : ليقو ملسأ عفار يبأ مساو

 يئاسنلا كلذ نيب يموزخملا يشرقلا مقرألا يبأ نب مقرألا وه موزخم ينب نم الجر هلوق -هنع هللا

 الي هللا لوسر ىفختسا يذلا وهو «هللا دبع وبأ هتينكو « نيلوألا نيرجاهملا نم ناك « بيطخلاو

 هللا يضر- باطخلا نب رمع مهرخآ الجر نيعبرأ اولمك ىتح افصلا لفسأ يف ةكجب هراد يف

 . نارزيخلاب فرعت يتلا رادلا يهو «-هنع

 ةقدصلاب دارملاو ‹ رابختسالا هجو ىلع ماهفتسالل هيف ةزمهلا ‹ ةقدصلا انل لحتأ : هلوق

 دمحأو ء[١١٠١]دواد وأو « ]۲٤٤۹[ يئاسنلاء 1٦١1] يذمرتلا ننس : ينابلألا هححصص: حيحص )١(

 ) (1:۸ /7مکاحلا )۱/٤۰٤( .

As 



 سايقلا «قتعملا لاح ربتعيو ةيزجلا هنم ذخؤت ثيح اًينارصن ادبع يشرقلا قتعأ اذإ ام فالخب
 : - هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق ةقدصلا صخ دقو صنلاب ىلوملاب قاحلإلاو

 هنأ نابف ةملظ يف عفد وأ ‹ رفاك وأ يمشاه وأ ينغ هنأ ناب مث اريقف هنظي لجر ىلإ ةاكزلا عفد اذإ

 هيلع ةداعإ الف هنبا وأ هوبأ

 . عفدت ال هجو يفو « انبهذم لثمامهدحأ ناهجو يلاوملا يف يعفاشللو «ةاكزلا

 :ش (قتعملا لاح ربتعيو « ةيزجلا هنم ذخؤت ثيح اًينارصن دبع يشرقلا قتعأ اذإ ام فالخب ) :م

 يف مهب مشاه ينب يلاوم قحلأ فيك : لاقي نأ هنايب ‹ ردقم لاؤس نع باوج اذه < ءاتلا حتفب

 ىلع ةيزجلا عضو زوجي ال ذإ ؟ ةيزجلا ذخأ عنم يف يشرقلا ىلوم قحلبي ملو ؟ ةقدصلا ةمرح

 قتعأ اذإ ام فالخب هباوج ىف لاقف « هقتعأ اذإ ينارصنلا هدبع ىلع اهعضو زوجيو « يشرقلا

 لاح يف ءاتلا رسكب قتعملاب قحلي الو «ءاتلا حتفب قتتعملا لاح ربتعي نأ سايقلا نأ هلصاحو « خلإ

 نأل ) :م عرشلا باطخو <« ةيرحلاو لقعلاو غولبلا ثيح نم هسفنب لصأ امهنم دحاو لك نأل ؛ام

 يأ :ش ( صخ دقو صنلاب ) :م ناك اغنإ :ش ( ىلوملاب ) :م قتعملا قاحلإ يأ :ش ( قاحلإلاو سايقلا

 ىلع هدورول صنلا دروم ىلع رصتقاف « ةقدصلاب ًصاخ صنلا درو ينعي :ش ( ةقدصلا ) :م صنلا

 . ةفعاضملا ةقدصلا نود ةيزحلا يبلختلا ىلوم نم ذخؤياذهلو « هادعتي الف سايقلا فالخ

 لاح يأ :ش ( ؟ريقف هنظي لجر ىلإ ةاكزلا عفد اذإ - امهنع هللا يضر- دمحمو ةفينح وبأ لاق ) :م

 وأ ينغ هنأ ):م رهظ يأ :ش ( ناب مث ) :ماريقف ةاكزلا هيلإ عفد يذلا لجرلا نظي عفادلا نوك

 هيلع بجي ال يأ :ش ( هيلع ةداعإ الف هنبا وأ هوبأ هنأ نابف ةملظ يف هتاكز عفد وأ ءرفاك وأ يمشاه

 مهمحر- دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « ديبع يبأو يرصبلا نسحلا لوق وهو « ةاكزلا ةداعإ

 كلام لاق هبو ةداعإإلا نيلوقلا رهظأف رفاكلا يف امأو «هدنع ينغملا نماذه «لوق يف -هللا

 .دمحأو

 عفدلا ناك نإ رخآ قيرط يفو « مهدنع اهديعي هنإف هنبا وأ هيوبأ دحأ وأ اًيمشاه ناب ول اذكو

 ءرفاك وأ :هلوق .ادحاو ًالوق ةداعإلا هيلعف لالا بر ةهج نم ناك نإو «نالوق هيف مامإلا ةهج نم

 لاقو .«يواحطلا رصتخم حرش» يف -هللا همحر- يزارلا ركب وبأ حرص دقو «يمذلا هب دارأ

 اذإ ًاضيأ «ةفحتلا »يفو . زوجي ال نمأتسم وأ يبرح هنأ رهظ اذإ هنأ اوعمجأو :« ةفحتلا » بحاص

 :هجوأ ةثالث ىلع اذهف نيروكذملا ىلإ اهعفد

 ىلع وهف يمذ وأ ماسم وأ يقف وأ يتخ هنأ هلامب رطخي ملو « ةاكزلا ةينباهعفد : لوألا

 . هعني نم نيبتاذإ الإ « زاوحلا

 لصألاف «رقفلا ليلد مهفي ملو هبلقب ىرحت و رحتي ملو « كشلا هجو ىلعاهعفد : يناثلا

 . زوجيف ريقف هنأ نيبت اذإ الإ داسفلا
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 هذه ىلع فوقولا ناكمإو « نيقيب هأطخ روهظل ةداعإلا هيلع : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 ام كل ديزي اي: هيف لاق يب هنإف ديزي نب نعم ثيدح امهلو . بايثلاو ىناوألاك راصو ءايشألا

 ‹ هتقدص هیبأ لیکو هيلإ عفد دقو تذخأ ام كل نعم ايو تيون

 ءارقفلا عم اسلاج ناك وأ ريقف هنأ هربخأف هلاسف « طوسبملا » يفو ٠ بلطو ىرحتاذإ : ثلاثلا
 هعمو اريرض ناك وأ « ديلا دم نم مهعنص عنصي ناكو :اديفملا» يفو . رقفلا يز هيلع ناك وأ

 . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع هيلع ةداعإ الف « هفالخ رهظف ىصع

 يروثلا لوق وهو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةداعإلا هيلع : فسوي وبأ لاقو ) :م

 ىلع فوقولا ناكمإو نيقيب هئطخ روهظل ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو « يح نباو
 هنأ هانعم سيلف «ةاكزلا نع ىلوألا عقت الو اًيناث ةداعإلا هيلعف ارصقم نوكيف :ش ( ءايشألا هذه

 همحر- يناولحلا ركذ «,ضباقلل ضوبقملا بيطي لهو « قافتالاب دري هنأل ىدأ ام دادرتسا بجي

 . هيف اوفلتخاو هيف ةياور هنأ -هللا

 هجو ىلع یطعمذل دري لیقو « هب قدصتي ليق ؟اهب عنصي اذام بیطي ال نم لوق یلعف
 يف مكحلاك ةلأسلملا هذه يف مكحلا راص يأ :ش ( بايثلاو يناوألاك راصو ) :م ءادألا ديعيل كيلمتلا

 سجن بوث يف ىلص وأ « رهاط هنأ هداهتجا ىلع سجن ءانإ نم أضوت اذإ ينعي ‹ بايثلاو يناوألا

 ةسجنلاب تطلتخا اذإ ةرهاطلا يناوألاو ةداعإلا همزلت سجن هنأ نيبت مث رهاط هنآ هداهتجا ىلع

 . يرحتلا كرتي نأ هل زوجي ال هنإف اًسسجن دحاو وأ نيرهاط ناءانإ نوكي نأ لثم ةراهطلا تبلغ نإف

 الو مميتي ايواست وأ ةراهطلا تبلغ اذإ امأو « ءوضولا ديعي أطخلا رهظ مث ًاضوتو ىرحت اذإف

 ءاًقلطم ىرحتي هنإف اهب فرعي ةمالع ةمث سيلو ةسجنلاب تطلتحخا اذإ ةرهاطلا بايثلا امأ . ىرحتي

 .ةالصلا داعأ هزطخ رهظ مث يرحتلاب اهب بوثب ىلص اذإف

 اَ هنإف ديزي نب نعم ثيدح ) :م -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م
 نب نعم نع يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( تذخأ ام كل نعم ايو « تيون ام كل ديزي اي :هيف لاق

 ناکو « هل تمصاخو ينحكنأف يلع بطخو يدجو يبأو انأ ةَ هللا لوسر تعياب : لاق ديزي

 كايإ ام هللاو :لاقف ءاهتذخأف دجسملا يف لجر دنع اهعضوف اهب قدصتي ريناند جرخأ يبآ

 زوجو ٠< نعم اي تذخأ ام كلو ديزي اب تبون ام كل :١ لاقف ةي هللا لوسر ىلإ هتمصاخف .تدرأ

 وأ« فلتخيال لاحلا نأ ىلع لدي كلذو « اعوطت وأ ةضيرف تناك ةقدصلا نأ رسفتسي ملو كلذ

 . ةضيرفلا ىلإ فرصني ةقدصلا لطم نأل

 « ةعقاولا ةروص نايب اذه :ش ( هتقدص هيبأ ليكو ):م نعم ىلإ يأ :ش ( هيلإ عفد دقو ) :م

 هذخأ يذلا وه هيف اغنإو « هيلإ هعفد هيبأ ليكو نأ ثيدحلا يف سيل نكلو « ثيدحلا نتم يف اهنيبو
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 اذإ امك هدنع عقي ام ىلع اهيف رمألا ينبيف عطقلا نود داهتجالاب ءايشألا هذه ىلع فوقولا نألو

 وه رهاظلاو ‹ هئزجي ال هنأ ينغلا ريغ يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو « ةلبقلا هيلع تهبتشا

 عفدف ىرحت وأ رحتي ملو كش اذإ امأ ٠ فرصم هنأ هيأر ربكأ يفو « عفدو ىرحت اذإ اذهو « لوألا

 ىلإ عفد ولو . حيحصلا وه هئزجتف ريقف هنآ ملع اذإ الإ هئزجي ال فرصمب سيل هن هيأر ربكأ يفو

 ىلع نكرلا وهو كلما ةيلهأ مدعل كيلمتلا مادعنال هئزجي ال هبتاكم وأ هدبع هنأ ملع مث صخش

 هب ردقم يعرشلا ىنغلا نأل « ناك لام يأ نم اًباصن كلمي نم ىلإ ةاكزلا عفد زوجي الو رم ام
 . ةيلصألا ةجاحلا نم ًالضاف نوكي نأ طرشلا

 اذه يأ :ش ( عطقلا نود داهتجالاب ءايشألا هذه ىلع فوقولا نألو ):م هيبأ ليكو هيلإ هعفدي ملو

 نأ انملس ينعي « ءايشألا هذه ىلع فوقولا ناك نإو « -هللا همحر- فسوي يبأ لوق نع باوج

 اهيف رمألا ىنبيف ) :م كلذك ناك اذإو « عطقلا نود داهتجالاب هنكل « نكمم ءايشألا هذه ىلع فوقولا

 لاوحأ فرعي ال دق ناسنإلا نإف « نكم ريغ ىنغلاو رقفلا ةقيقحب ملعلا نأل :ش ( هدنع عقي ام ىلع

 داهتجالا هعسوو « عسولا بسحب فيلكتلاو « امهريغ يف هسفن لاوحأ فرعي فيكف امهيف هسفن

 ىلع عقيامب يلصيف هعسو بسحب ىرحتتي هنإف :ش ( ةلبقلا هيلع تهبتشا اذإ امك ) :م عطقلا نود

 . هیرح

 وأ يمشاه هنآ ناب اذإ ينعي :ش ( هئزجي ال هنأ ينغلا ريغ يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 - ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ يأ :ش ( لوألا وه رهاظلاو ) :م هديعي هنإف هنبا وأ هوبأ هنأ وأ رفاك

 ربكأ يفو عفدو ىرحت اذإ ) :م ةداعإلا مدع يأ :ش ( اذهو ) :م لكلا يف ءازجإلا وه -هللا همحر

 وأ رحتي ملف كش اذإ امأ ) :م ةاكزلل يأ :ش ( فرصم ) :م هيأر ربكأ يف نأ لاحلاو يأ :ش ( هنأ هيأر

 زرتحا :ش ( حيحصلا وه هئزجتف ريقف هنأ ملع اذإ الإ هئزجي ال فرصمب سيل هنأ هيأر ربكأ يفو عفدو ىرحت
 . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع هئزجي ال هنأ انخياشم ضعب لوق نع هب

 وأ هربدم هنأ رهظ اذإاذكو :ش ( هئزجی ال هبتاکم وأ هدبع هنأ ملع مث صخش ىلإ عفد ولو ) :م

 نع جارخإلا دجوي مل هنأل :ش ( كيلمتلا مادعنال ) :م « يواحطلا حرش » يف حرص هبو « هدلو مأ

 ملو ةاكزلا يف نكرلا وهو كيلمتلا نأ لاحلاو يأ :ش ( نكرلا وهو كلما ةيلهأ مدعل ) :م هكلم

 . مهرد هيلع يقبام دبع بتاكم او «هالومل هدي يف امو دبعلا نأل ؛ دجوي

 قح هلو « هديسل كولمملا بسك ذإ «كيلمتلا نادقفل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( رم ام ىلع ) :م

 . كيلمتلا متي ملف بتاكملا بسك يف

 نيدقنلا نم ناك ءاوس ينعي :ش ( ناك لام يأ نم اًباصن كلم نم ىلإ ةاكزلا عفد زوجي الو ) :م

 نأ طرشلاو) :م باصنلاب يأ :ش ( هب ردقم يعرشلا ىنغلا نأل ) :م مئاوسلا نم وأ ضورعلا نم وأ

 ًالضاف باصنلا نوكي نأ هيلإ ةاكزلا عفد زاوج مدع طرش يأ :ش ( ةيلصألا ةجاحلا نع ًالضاف نوكي
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 كلذ نم لقأ كلمي نم ىلإ اهعفد زوجيو بوجولا طرش ءامنلا اغإو

 ةجاحلاو « هيلإ عفدلا زوجي ةيلصألا هتجاح نع لضاف ريغ ناك اذإ هنأل « ةيلصألا ةجاحلا نع

 يف هيلإ هجايتحا اهريغ يفو ءاهب الوغشم نيدلا نوكي نأ ريناندلاو مهاردلا قح يف ةيلصألا

 . شاعملا لاوحأو لامعتسالا

 ريغل مداخو راد هلو مهرد فلآ هيلعو مهرد فلآ هل ناک ول :« طوسبملا » يف ركذ اذه نعو

 امآو « هدي يف يذلا لاملا ىلإ فورصم نيدلا نأل ؛ هيلع ةاكز الف مهرد فالآ ةرشع هتميق ةجاحلا

 نإ : انخياشم لاق اذه ىلعو « هيلإ نيدلا فرصي الف ةيلصألا ةجاحل اب نالوغشمف مداخلاو رادلا

 نأ الإ تاقدصلا ذخأ هل لحي اهيلإ جاتحي هنكلو ًاميظع الام يواسي ام بتكلا نم كلم اذإ هيقفلا

 وأ هقف بتک هدنع تناک نم: ينانيغرملا ركذو . مهرد يتئام يواسي ام هتجاح نع ًالضاف كلي

 . فحاصملا اذكو هيلإ ةاكزلا عفد زوجي اهتسارد ىلإ جاتحي بدأ وأ ثيدح

 اهتميق تغلب اذإ اهيلإ جاتحي ال يتلا بتكلاو فحصم ىلع دئازلا : «هقفلا عماوج)» يفو

 هل نمل ةاكزلا ىطعت -هللا همحر- يرصبلا نسحلا نعو « اهكلام ىلإ عفدلا زاوج عني مهرد يتئ

 . «حاضيإلا» يفاذك «رادلاو مداخلاو بايثلاو ثاثألاو حالسلاو سرفلا نم مهرد فالآ ةرشع

 لضافلا باصنلا كلم عفدلا زاوج مدع يف طرشلا ينعي :ش ( بوجولا طرش ءامتلا امنو ) :م

 طرتشي الف هيف مالك ال « ةاكزلا بوجو طرش ءامنلاو « مان ريغ وأ ناك ايمان ةيلصألا ةجاحلا نع

 ةقدص هيلع بجت اذهلو « يمانلا ريغو يمانلاب لصحي وهو ءانغلاب نامرحلا نأل ‹ ةقدصلا نامرحل

 يأ :ش ( كلذ نم لقأ كلي نم ىلإ ):م « ةاكزلا عفد يأ :ش ( اهعفد زوجيو ) :م ةيحضألاو رطفلا

 هلوقل اًمهرد نيسمخ كلم نم ىلإ اهعفد زوجي ال : -هللا همحر- دمحأ لاقو . باصنلا نم

 اي هينغي امو ::اولاق «شودخ ههجو يف هتلأسمو ةمايقلا موي ءاج هينغي ام هدنعو سانلا لأس نم : ةي

 نم نيبي ملو ثيدحلا اذه يكاكلا ركذ . «بهذلا نم اهتميق وأ اًمهرد نوسمخ» : لاق ؟هللا لوسر

 . هنع باجأ الو هجرخأ

 :هلوق «هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ ثيدحلااذه : تلق

 وهو شدخ عمج وهو شودخلا يه شومخلا « حودک وأ شومخ يذمرتلا ةياور يفو « شودخ

 يروثلا لدتسا ثيدحلا اذهبو «ضع وأ شدخ نم رثأ لك وهو حدك عمج حودكلاو « دلجلا رشق

 يف مهفلاخو «ةقدصلا هل لحت مل اًمهرد نوسمخ هدنع ناك نم نأ قاحسإو دمحأو كرابملا نباو

 يذمرتلا هنسح نإ وهو «هفعضل ةجح روكذملا ثيدحلا وري ملف يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ كلذ

 لاق . ريبج نب ميكح هدانسإ يف نأل ؛ مهريغو ينطقرادلاو يئاسنلاو نيعم نبا هفعض دقف

 نيدلا نيز انخيش لاقو « ثيدحلا اذه لجأ نم ريبج نب ميكح يف ةبعش ملكت دقو :يذمرتلا

 ناك دق و « رانلا فاخأ : لاقف؟ ريبج نب ميكح نع ةبعش لئسو : « هحرش » يف -هللا همحر
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 فقوبي ال ةجاحلا ةقيقح نالو ‹ فراصلملا مه ءارقفلاو « ريقف هنأل ‹ اًستکم احیحص ناک نإو

 مهرد يتئام دحاو ىلإ عفدي نأ هركيو . باصنلا دقف وهو اهليلد ىلع مكحلا ريدأف اهيلع

 . ينغلا ىلإ ءادألا لصحف ءادألا نراق ىنغلا نأل « زوجي ال رفز لاقو . زاج عفد نإو « ادعاصف

 هبقعتيف ءادألا مكح ءانغلل نأ انلو

 . ةعامج هقعض دقو « اًيدق هنع یوري

 نِإو يأ هلبق اب لصاو اذه :ش ( فراصملا مه ءارقفلاو « ريقف هنأل ابستكم احيحص ناك نإو ) :م

 زرتحاو « باستكالا ىلع ارداق ىمعأ الو نمز ريغ اًحيحص باصنلا نم لقأ كلي يذلا اذه ناك

 مل نإو « بسكلا ىلع رداق ريقف ىلإ عفدلا زوجي ال هدنع نإف -هللا همحر- يعفاشلا لوق نع هب

 الإ اهملعي ال ىنغلاو رقفلا ةقيقح نأل يأ :ش ( اهيلع فقوي ال ةجاحلا ةقيقح نألو ) :م لام هل نكي

 ىنغلا راثآ هيلع صخش برو «موقلا ىنغآ وهو رقفلا راثآ هيلع صخش بر ذإ -لجو زع -هللا

 . اًيش كلي ال رمألا سفن يف موقلا رقفأ وهو

 :م ةجاحلا ليلد يأ :ش ( وهو ) :م ةجاحلا ليلد ىلع يأ :ش ( اهليلد ىلع مكحلا ريدأف ) :م

 رابخإلا يف امك ةجاحلا ةقيقح ماقم ماقيف ‹ رهاظ ليلد وهو باصنلا مدع يأ :ش ( باصنلا دقف)

 همحر- يعفاشلا لاقو « كبحأ : تلاقف « قلاط تنآف ىنيبحت تنك نإ :لاق اذإ اميف ةبحملا نع

 حرش » يف -هللا همحر- يوونلا لاقو . هانركذ دقو « بوسكلا ريقفلا ىلإ اهعفد زوجي ال :-هللا
 لغتشا ولو « ةاكزلا ذخأ هل ندبلاب بسكتلاب هتداع رجت مل تاعويبلا لهأ نم يوقلا :«بذهملا

 . ةاكزلا هل تلح عفنلا هل ىجريو « بسكتلا كرتو ملعلاب

 اذإ اميف ةهاركلا ٠: طوسبملا » يف لاق :ش ( ادعاصف مهرد يتئام دحاو ىلإ عفدي نأ هركيو ) :م

 ةدايزو هنيد ردق ىطعي نأ هل زوجي اًتويدم ناك اذإ امأ « لايع بحاص نكي مل وأ نيد هيلع نکی مل

 : هلوق . مهتوسكو مهتقفن ىلإ جاتحي لايع بحاص ناك اذإاذكو « نيتئاملا نود هنيد ىلع

 . زاج مهرد يتئام نم رثكأ عفد نإو يأ :ش ( زاج عفد نإو ) :م اًباصن ءادعاصف

 ءادألا لصحي امك هنأل :ش ( ءادألا نراق ىنغلا نأل زوجيال :-هللا همحر- رفز لاقو ) :م

 . دايز نب نسحلا لاق هبو :ش ( ىنغلا ىلإ ءادألا لصحف ) :م ةلعلا نراقي مكحلا ذإ «ىنغلا لصحي

 ىنغلا نوكي الف هل اًمكح ءادألا دعب ىنغلا لصحي ينعي :ش ( ءادألا مكح ىنغلل نأ انلو ) :م

 ( هبقعتيف ) :م :هلوق ىنعم رهو « اًقحال ال اًقباس نوكي عناملا نأل ءءادألا زاوج نم اًعنام هل قحاللا

 ةلعلا يف امك اهنع رخأتي الف نراقم ةلعلا مكح نأل « رظن هيف ليق « ءادألا بقعتيف يأ :ش

 . هبقعتيف :هلوق حصي فيكف ةنسلا لهأ دنع لعفلا عم ةعاطتسالا نإف « ةيقيقحلا

 مث عقي ىنغلا نأل « ءادألا ةقيقحب تبثي ىنغلا نكل « كيلمتلا براق نإو لكلا نأب بيجأو

 الو هيضتقي اب كلذو تافرصتلا ىلع رادتقالاو نكمتلاب تبثي اغإ ءانختسالاو « هب ءانغتسالا عقي
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 هانعم يلإ بحأ اًناسنإ اهب ىنغي نأو : لاق . ةساجن هبرقبو ىلص نمك هنم ىنغلا برقل هركي هنكل
 « دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لقن هركيو . هوركم اًقلطم ءانغإلا نأل ؛ كلذ هموي لاؤسلا نع ءانغإلا

 قح ةياعر هيفو -هنع هللا يضر- ذاعم ثيدح نم انيور ال مهيف قيرف لك ةقدص قرفت اغنإو

 ‹ راوجحلا

 ال ءيشلا مكحو « همكحب ىنغلا تبثي اغإو « رقفلا يفالي ءادألا : مالسإلا رخف لاقو « هب نرتقي

 نع ىنغڭىي ءاقبلاب نأل نالطبلا لمتحي ال زاوحلاو « هقحلي ام ال هقبسي ام عناملا نأل « اعنام حلصي

 نم يأ *ش ( هنم ىنغلا برقل هركي ) :مدحاو ىلإ مهرد يتئاملا عفد نكل يآ :ش ( هنكل ) :م رقفلا

 . ةهاركلا عم ةزئاج هتالص نإف :ش ( ةساجن هبرقبو ىلص نمك ) :م نيتئاملا عفد

 اًناسنإ هب ینغی نأو ) :م :“ ريغصلا عماجلا» يف -هللا همر - دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 اهقافنإ نم يلإ بحأ دحاو كؤانغإ : -هللا همحر- دمحم لاق : يزارتألا لاق :ش ( يلإ بحأ

 ابأو ةفينح ابأ هب بطاخي باطخ اذه : لمكألاو يكاكلا هعبتو يقانغسلا لاقو . ريثكلا ىلإ

 . - امهنع هللا يضر- فسوي

 دمحم نم باطخلا نوكيف « ىفخيي ال ام ىلع باوصلا ىلإ برقأ يزارتألا لاق يذلا : تلق

 هيلإو « هموي توق ءادأب لاؤسلا نع ءانغإلا هنم دارملا نأل هيلإ بحأ ناك اغنإو « ةاكزلا عفاد ىلإ

 هلوقل « كلذ هموي يف :ش ( لاؤسلا نع ءانغإلا ) :م بحأ هنوك ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م هلوقب راشأ

 ًاينغ هلعجي نأب :ش (هوركم اًقلطم ءانغإلا نأل ) :م «مويلا اذه لشم يف ةلأسملا نع مهونغأ» : ةي

 . باصنلل باصنلاب اكلام

 يف رصق دقف اهقرفي اًسولف هب ىرتشاف مهردب قدصتي نأ دارأ نم : مالسإلا رخف لاقو

 مهردب قدصتي نأ دارأ اذإ « ناخ يضاق» يفو « قيرفتلا نم ىلوأ ناك عمجملا نأل « ةقدصلا

 يفو « ءارقفلا نم ةعامج ىلع اهب قدصتيو اًسولف هب يرتشي نأ نم ىلوأ دحاو ىلع ةقدصلاف

 نود دحاولل ءانغلا لوصحل ةعامج ىلع هقيرفت نم لضفأ دحاو ريقف ىلإ هتاكز عفد :«يواجلا»

 . ةعامحلا

 يآ هرکیو : يرودقلا يأ « لاق خسنلا ضعب يفو :ش (دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لقن هركيو ) :م

 هللا يضر- ذاعم ثيدح نم انيور ال مهيف قيرف لك ةقدص قرفت اغنإو ) :م :دمحم لاق « ةاكزلا ذخأ

 كرت يف يأ :ش ( هیفو ) :م مهئارقف يف درتو مهئاينغأ نم ذخؤت» : لاق ةي يبنلا نع :ش (-هنع

 تناك امهمو « بجيامم راوجلا قح ةياعر نأل :ش ( راوجلا قح ةياعر ):م رخآ دلب ىلإ لقنلا

 هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو « هأزجأ مهريغ ىلإ لقن ولو « بجوأ اهتياعر تناك ردقب ةرواجملا
 ىرقلا نم هيلإ لقنت تناك يب هدهع ىف تاقدصلا نأل ةيكلالا ضعبو « لوق يف -هنع

 . لئابقلاو
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 عند ةدايز وأ ةلصلا نم هيف امل «هدلب لهأ نم جوحأ موق ىلإ وأ هتبارق ىلإ ناسنإلا هلقني نأ الإ
 . صنلاب ءارقفلا قلطم فرصلملا نأل « اهوركم ناك نإو هأزجأ مهريغ ىلإ لقن ولو «ةجاحلا

 . ملعأ هللاو

 . نيقحتسملا عيمج دقف اذإ الإ لقنلا زوجي ال - هنع هللا يضر- يعفاشلا يلوق حصأ يفو

 : لوق يفو « ءازجإلا مدعو لقنلا ةمرح حصألاو « بعصي يعفاشلا بهذمو : يجورسلا لاقو

 اهريغو ةريصقلا ةفاسملا نيب حصألا يف قرف الو . ءىزجيو مرحي هلوق يفو « ءىزجيو مرحي ال
 ةبارقلاو جوحألا نيبو اهريغو ةريصقلا ةفاسملا نيب قرفي ملو دمحأ ىصوأ لقنلا عمو

 . ملعلا لهأ دنع أزجأ اهلقنو فلاخ نإف : « ينغملا » يفو ءامهريغو

 لوق وهو رقبلا الإ ‹ ةياور يف لقنلا زوجو « كلامو ثيللا لوق وهو « باطخلا وبأ هراتخاو

 هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمعو ريبج نب ديعس لقنلا عنمو « يدهم نب نمحرلا دبعو نسحلا

 مه
 هيف نأل ؛ ةاكزلا لقن هركيو : هلوق نم ءانثتسالا اذه :ش ( هتبارق ىلإ ناسنإلا هلقني نأ الإ ) :م

 نأل :ش ( هدلب لهأ نم جوحأ ) :م موق ىلإ هلقني وأ يأ :ش ( موق ىلإ وأ ) :م ةلصلا رجأو ةاكزلا رجأ
 هتبارق ىلإ لقنلا يف :ش ( ةلصلا نم هيف ال ):م ىلوأ ناك جوحأ ناك نمف « ريقفلا ةلخ دس دوصقملا

 ىلإ لقن ولو « ةجاحلا عفد ةدايز وأ ) :م ءارقفلا قلطم نأ زاوجلا هجوو « هدلب لهأ نم جوحأ مهريغو

 - لبج نب ذاعم ثيدح يف ام ةهاركلا هجو « هلبق اب لصاو :ش ( اهوركم ناك نإو هأزجأ مهريغ

 :ش ( صنلاب ءارقفلا قلطم) :م ةاكزلا فرصم يأ :ش ( فرصملا نأل ) :م رم دقو -هنع هللا يضر

 . ءيشب صنلا ديقي ملو ( نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا اغنإ # : ىلاعت هلوق يف
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 رطفلا ةقدص باب

 نع ًالضاف باصنلا رادقمل اًكلام ناك اذإ ملسملا رحلا ىلع ةبجاو رطفلا ةقدص : - هللا همحر -لاق
 هنکسم

 ( رطفلا ةقدص باب ) :م

 ًالك نأل « رهاظ ةاكزلا ىلإ اهتبسانم هجو « رطفلا ةقدص ماكحأ نايب يف باب اذه يأ: ش
 ‹ يدوجولا بيترتلا ىلإ رظنلاب موصلا دعب « طوسبملا» يف اهدروأو « ةيلاملا فئاظولا نم امهنم

 نأل « رشعلا ىلع مدقي نأ بابلا اذه قح ناكو « ةقدصلا بناجل ةياعر انه اه فنصملا اهدروأو
 . ةدابعلا يف ينعي اهيف ةنؤم رشعلا

 عضوو .دحاولا ربخب تتبث يهو « باتكلاب تبث رشعلا نكل « ةنؤملا ىنعم اهيف ةدابع هذهو
 وهاذهو « تاقدصلا فراصم باب لبق « هرصتخم» يف بابلا اذه -هللا همحر- يواحطلا

 رطقلا ةقدص : -هللا همحر- يوونلا لاقو« فرصلا ىلع مدقم ةقدصلا دوجو نأل ؛ بسنألا

 سوفنلا يه يتلا ةرطفلا نم ءاهقفلل ةيحالطصا يه لب « ةبرعم الو ةيبرع ال ةدكؤم ةظفل
 . ةقلخلا ةاكز يأ ةقلخلاو

 نب ركب وبأ لاقو « مالسإلا يف الإ تفرع ام اهنأل « ىلوأ ناكل ةيمالسإ ةظفل لاق ولو : تلق
 ةاكزو « رطفلا ةقدص اهل لاقيو « هتركذ ام ديؤي اذهو « عرشلا بحاص ناسل ىلع اهعتأو :يبرعلا
 ةلصلا قيرطب لاملا نم ىطعي امل مسا اًعرش اهانعمو . موصلا ةاكزو « ناضمر ةاكزو « رطفلا
 «« طيحملا » ىف هركذ « اًمحرت ال اًمركت ةلص ىطعت اهنأل ةبهلا فالخب « اردقم اًمحرت ةدابعلاو
 . لجرلا قدص رهظت اهنآل اهب تيمسو « ىلاعت هللا دنع برقتلا اهب داري يتلا ةيطعلا يه ةقدصلاو

 ‹ضرف دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو :ش ( ملسملا رحلا ىلع ةبجاو رطفلا ةقدص :لاق ) :م

 ربلا دبع نبا ىكحو « ةيعفاشلا نم نابللا نباو مصألا نب ركب يبأو ةيلع نب ليعامسإ نع يورو
 تسيلو ةنس اهنأ ةياور يف كلام نع « ةريخذلا » يف ركذو « ةيدوادلاو نيرخأتملا ةيكلام لا ضعب نع

 انرمأ :لاق ةدابع نب دعس نب سيق نع « ديمح نب بيرع رامع يبأ ثيدحب اولدتساو « ةبجاوب

 نحنو « انهني ملو انرمأي مل ةاكزلا تلزن املف « ةاكزلا لزنت نأ لبق رطفلا ةقدصب ةَ هللا لوسر
 بجوي ال ضرف لوزن نأ باوجلاو « « هكردتسم» يف مكاحلاو هجام نباو يئاسنلا هاور « هلعفن

 . ةهبش هيف ليلدب تبث ام وهو يحالطصالا هانعم ىلع انه باوجلاو « رخآ ضرف طوقس

 نع ًالضاف ) :م باصنلا نوك لاح ناك لام يأ نم :ش ( باصنلا رادقمل اكلام ناك اذإ ) :م
 ال وأ اهرىجاۇياهنكسي ال یرىخلا رادلاو ‹ اهنکسي راد « ناراد هل ناک ول یتح :ش ( هنکسم

 ول كلذكو « رطفلا ةقدص هيلع بجت مهرد يتئام اهتميق تناك ول ىتح اهتميق ربتعت ءاهارجاؤي
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 دبعو رح لک نع اودآ: هتبطخ يف يب هلوقلف اهبوجو امأ . هدیبعو هحالسو هسرفو هثاثأو هبایثو

 . ريعش نم اعاص وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصن ريبک وأ ریغص

 هسرفو هثاثأو هبايثو) :م لضافلا ةميق ربتعتف ءيش هانكس نع لضفيو اهنكسي ةدحاو راد هل تناك

 . لضافلا ةميق ربتعت ءيش هنع لضف نإ ءايشألا هذه يف كلذك :ش ( هديبعو هحالسو

 نختسم هنع وهو تيب عاتم هل ناك نإ نويعلا نع -هللا همحر- « يواحطلا حرش » يفو

 تيناوحو رود هل تناك ولو ةقدصلا هل لحت ملو « رطفلا ةدص هيلع بجو مهرد اتئام هتمیفو

 يبأل اًقالخ « ةقدصلا هل لحتو -هللا همحر- دمحم دنع ءارقفلا نم وهف هلايع يفكت ال يهو ةلغلل

 اهتميقو ملعلا بتك هل تناك اذإو «يفكت ال اهتلغ تناك اذإ يضارألاو مركلا اذه ىلعو « فسوي

 . حيحصتلاو ةساردلاو ظفحلا يف اهيلإ جاتحي وهو مهرد يتئام يواست

 وأ ايدح وأ ناك اًهقف ةقدصلا ذخأ هل لحو اًباصن نوكي ال هنأ « يواتفلا ةصالخ» يف ركذ

 ذخأ هل لحي ال ةجاحلا ردق ىلع اًدئاز ناك نإو ء اذه ىلع فحصملاو ةلذبلاو ةنهملا بايك ابدأ

 فينصت نم امهالك ناك نإف « قالطلا وأ حاكنلا باتك نم ناتخسن هل تناك نإو . ةقدصلا

 ناك نإو « ةرطفلا بوجوو ةقدصلا نامرح باصن ىنعي اًباصن نوكي امهدحأف« دحاو فنصم

 ةراجتلا ديبع يف نأل « ةمدخلا ديبع ديبعلا نم دارملاو « اهبف ةاكزلا فنصم فينصت نم دحاو لك

 . ةاكزلا اهيف بجت لب « اندنع ةرطفلا ةقدص بج ال

 دلي يبنلا لوقلف يأ :ش ( ةي هلوقلف ) :م رطفلا ةقدص بوجو امأ يأ :ش ( اهبوجو امأ ) :م

 نم عاص وآ رمت نم اعاص وأ رب نم عاص فصن ريبک وآ ریغص دبعو رح لک نع اودأ» : هتبطخ يف) :م

 يآ ‹ هلصأ ىلع ةضيرف يعفاشلا دنعو « بوجولا ىلع لدي رمأ لعف اودأ : هلوق :ش ( يعش

 ىتح عوطقم : ناعون هدنع ةضيرفلا نأل « يظفل عازن اذه نكل « ضرفلاو بجاولا نيب قرف ال

 ‹ عامجإلاب رفكي ال رطفلا ةقدص دحج نمو « هدحاج رفكي ال ىتح عوطقم ريغو « هدحاج رفكي

 : يلازغللا ىفصتسملا» يف ركذو « بيرق نع هانركذ دقو «ةبحتسم اهنإ : لاق نم رفكي ال اذهلو

 اهبوجو تبث هانعمف ةنس اهنأ : ادرجملا» يفو « حالطصالا يف ةحاشم الو « حالطصا اذه

 . ةنسلاب

 امه نوكي نأ زوجيو « هلجأل بجي يذلل ةفص اهنوكل واولا نودب « ريبك وأ ريغص : هلوق

 ةقدص هيلع بجي ال هنأل « « دبعلاو رحلا ىلإ نيعجار انوكي نأ زوجي الف حضاو اذهو « دبعل نيتفص

 نع ءادألا بجيو « دبعلا ىلإ ريبكلاو رحلا ىلإ ريغصلا عجري نأ لمتحيو « ريبكلا هدلو نع رطفلا

 . صنلا ةلالدب ريغصلا دبعلا

راد ةعبط ٤۹١( /۳) - ةيارلا بصن عجار- نكلو « انه اهركذب ماقملا لوطي ديناسأو قرط هل ثيدحلا اذه )١(
 

 . ثيدحلا
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 كيلمتلا ققحتل ةيرحلا طرشو عطقلا مدعل بوجولا تبثي هلثمبو يودعلا ريعص نب ةبلع هاور

 ةبرق عقيل مالسإلاو

 فصن :هلوق . ىلوأ ريغصلا هدبع ببسب هيلع بجي نألف ريبكلا هدبع ببسب هيلع بجو ام هنأل
 َءيجيسو ‹ اًضيأ رب نم عاص -هللا همحر- يعفاشلا دنعو انباحصأ بهذم اذه « رب نم عاص

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف مالكلا

 ريعص نبا « ةثلغملا ءاثلاب ةبلعث روكذملا ثيدحلا ىور يأ :ش ( يودعلا ريعص نب ةبلعث هاور ) :م
 «ننس» يف روكذملاو «ءار هرخآ يفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو نيتلمهملا نيعلا حتفو داصلا مضب

 نب ةبلع :نيعم نبا لاقو «ةينك الب هوركذ هقفلا بتك يفو « ةينكلاب ريعص يبأ نب ةبلع دواد يبأ
 نب ةبلعث نب هللا دبع : لاقف هللا دبع هنبا ةمجرت يف هركذ «لامكلا» يفو « ريعص يبأ نب هللا دبع

 ريعص نب يدع نب نامالس نب نجتهملا نب نانس نب ديز نب ورمع نب ريعص يبا نبا لاقيو ريعص
 نب ديز نب دعس نبا وه ةرذعو . ةرهز ينب فيلح يرذعلا رعاشلا ةرذع نب لهاك نب زارح نبا
 هللا لوسر حسم ريعص نب هللا دبع : ينزملا لاقو « ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ نب دوس نب ثيل

 عبرأب ةرجهلا لبق دلو هنإ : ليق ةي يبنلا نع ىورو « هل ىعدو « حتفلا نمز هسأرو ههجو ةي
 ةنس يفوتو « نينس عبرأ نبا وهو «يفوت ةي هللا لوسر نأو « ةرجهلا دعب دلو : ليقو « نينس

 . نينامثو ةثالث نبا يفوت : ليقو « نيعستو ثالث نبا وهو نينامثو عبس

 مسا ةرذع ينب ىلإ بوسنم حصأ يرذعلا : ريرضلا نيدلا ديمح لاق : يزارتألا لاقو

 .هدج وهو يدع ىلإ بوسنم يودعلاو «ةليبق

 نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب يرذعلاو ٠ اهدع مث لئابق يف يودعلا : يطاسرلا لاق : تلق
 . ةريثك هوجو نم يور <« ريثك ثيدحلا اذه يف مالكلاو « ءارلاب ةمجعملا لاذلا

 هيف اوتبثأو هيف اوملكت دقو « ثيدحلااذهب -هللا همحر- فنصملا لدتسا فيك : تلق نإف

 ؟ هلاسرإ مهضعب ىعداو « ًاللع

 لدتساو « بجاولا رادقم ىلع ال رطفلا ةقدص بوجو لصأ ىلع الإ هب لدتسا ام : تلق
 : لاق اذهلو « ىلاعت هللا ءاش نإ بجاولا رادقم لصف يف يتأيسو « ديعس يبأ ثيدحب رادقملا ىلع

 تبشيدحاولا ربخ وه يذلا ثيدحلا اذه لثمبو يأ :ش ( عطقلا مدعل بوجولا تبشي هلثمبو ) :م

 . يعطق ليلدب سيل هنأل ضرفلا ال بوجولا
 طرش يأ -هللا همحر- يرودقلا مامإلا طرش لعاف :ش ( كيلمتلا ققحتل ةيرحلا طرشو ) :م

 لالا كلي ال دبعلا نأل « كيلمتلا ققحتيل ملسملا رحلا ىلع ةبجاو رطفلا ةقدص هلوق يف ةيرحلا
 « ةبرق ةقدصلا نأل :ش ( ةبرق عقيل ) :م مالسإلا طرش يأ :ش ( مالسإلاو ) :م ؟هريغ كلي فيكف
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 يف “هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح وهو « ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال : ةي هلوقل راسيلاو

 ءانغلا ردقتل باصنلاب راسيلا ردقو « هلايعو هسفنل هموي توق ىلع ةدايز كلمي نم ىلع بجي هلوق

 ةجاحلاب قحتسملاو ةيلصألا ةجاحلاب ةقحتسم اهنأل < ءايشألا نم ركذ امع ًالضاف هب عرشلا يف

 ومنلا هيف طرتشي الو مودعملاك ةيلصألا

 اذهل اكلام ناك اذإ: هلوقب راسيلا طرشو يأ :ش ( راسيلاو ) :م ةبرق عقي ال رفاكلا لعف يفو

 . باصنلا

 ثيدحلا اذه:ش ( ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال ) :م : يب يبنلا لوقل يأ :ش ( ی هلوقل ) :م

 هللا يضر ةريره يبأ نع ءاطع نع كلما دبع انربخأ ديبع نب ىلعي انثدح «هدنسم» يف دمحأ هاور

 يبأ نع يزارتألا ركذو « “ ىنغ رهظ نعالإ ةقدصاال» : ةي هللا لوسر لاق لاق هنع

 ناك ام ةقدصلا ريخ» : لاق ةي يبنلا نع هدانسإب يراخبلا هجرخآ يذلا -هنع هللا يضر-ةريره

 بسانم ريغ اذهو «« لوعت نم أدباو» هيفو « هدنسم » يف دمحأ هاور ثيدحلا اذه « «ینغ رهظ نع

 رهظلا ظفلو ىنغ نع ةرداص يأ «ىنغ رهظ نع : هلوق « رهاظ ريغ وهو « ىنعم الو اًظفلال

 بجت هلوق يف ) :م يعفاشلا ىلع ةجح ثيدحلا اذه يأ :ش ( يعفاشلا ىلع ةجح وهو ) :م مجعم

 يضر- رمع نبا ثيدح رخآ يف ركذ هنأل :ش ( هلایعو هسفنل هموي توق ىلع ةدايز كلمب نم ىلع

 ۰ . ريقف وأ ينغ -هنع هللا

 : انلق «خلإ . . ينخلاو ريقفلا هيف يوتسيف « هيب يبنلا لوقل مئاصلل ةرهط بجو هنألو

 رهظ نع الإ ةقدص ال»: هلوقل خستنا مث ءادتبالا يف ناك ام ىلعامإ لومحم رمع نبا ثيدح

 هللا هيطعيف مكريقف امأو « هللا هيكزيف مكينغامأ : هرخآ يف لاق هنإف بدنلا ىلع امإو « «ىنغ

 . ىطعأ اغ لضفأ

 ردقتل ):م هب لوعفم راسيلاو ‹ لوهجملا ةغيص ىلع ردق :ش ( باصنلاب راسيلا ردقو ) :م

 يه يتلا :ش ( ءايشألا نم ركذ امع ًالضاف ) :م هنوك لاح باصنلاب يأ :ش ( هب عرشلا يف ءانغلا

 ةقحتسم) :م ءايشألا هذه نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م ةمدخلا دبعو هحالسو هسرفو هثاثأو هبایثو هنکسم

 جاتحي يذلا ءا لاك :ش ( ةيلصألا ةجاحلاب قحتسملاو ) :م اهب همايق نوكي يهو :ش ( ةيلصألا ةجاحلاب

 . (مودعملاك ) :م لعج ثيح برشلا يف هيلإ

 نأ باصنلا اذه يف طرتشي ال يأ :ش ( ومنلا هيف طرتشب الو ) :م مميتلا زاوج قح يف :ش

 نم ىلع بجت اهنأ ىرت الأ « ةرسيملا ال ةنكمملا ةردقلاب بجت اهنأل رطفلا ةقدص بوجول ايمان نوكي
 ءامنلا ققحتي الف « ةيلصألا هتجاح نع ًالضاف مهرد يتثام يواسي ام ةلذبلا بايث نم اًباصن كلم

 اهبوجو نإف « ةرطفلا فالخب « بوجولا دعب لاملاذإ ةرطفلا هنع طقست ال اذهلو « ةلذبلا بايثب

 )١( دنسملا يف دمحأ هاور )۲/  )۲١١حيحص هدانسإو .
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 هسفن نع كلذ جرخي : لاق . ةرطفلاو ةيحضألا بوجوو ةقدصلا نامرح باصنلا اذهب قلعتيو

 ... ىثنألاو ركذلا ىلع رطفلا ةاكز ايب هللا لوسر ضرف : لاق -هنع هللا يضر- رمع نبا ثیدح
 ‹ هيلإ فاضت اهنأل « هيلع ىليو هنوي سأر ببسلا نأل « راغصلا هدالوأ نع جرخيو ثيدحلا

 ةيببسلا ةرامأ ىهو سأرلا ةاكز : لاقي

 بوجولا دعب لالا كلم اذإاذهلو « رسيلا ققحتل ءامنلا باصنلا يف طرتشيف ةرسيملاو ةردقلاب
 ٠ . ةاكزلا هنع طقس

 :م هيف ءامنلا طرش نودب ةيلصألا ةجاحلا نع لضافلا يأ :ش ( باصنلا اذهب قلعتيو ) :م
 (ةيحضألا بوجوو ) :م ةقدصلا ذخأ هيلع مرحي باصنلا اذه دوجول ينعي :ش ( ةقدصلا نامرح)

 بوجو اًضيأ هب قلعتي يأ :ش ( رطفلاو ) :م ةيحضألا بوجو باصنلا اذهب قتلعتي ينعي :ش
 . هيلع مراحم ا ةقفن بوجو اضيأ هب قلعتيو «رطفلا ةقدص

 يأ « هسفن نع روكذملا هيلإ راشملا رادقملا جرخي يأ :ش ( هسفن نع كلذ جرخي :لاق ) :م

 رطفلا ةقدص هيلع بجو يذلا ىلإ دوعيء هيف رمضم هلعافو « جارخإلا نم جرخيو « هسفن لجأل
 كلام قيرط نم ؟مهبتك» يف ةتسلا ةمئألا هاور ام وهو :ش (-هنع هللا يضر- رمع نبا ثیدحل ) :م
 ريعش نم اعاص رطفلا ةقدص ةي هللا لوسر ضرف : لاق -هنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع

 - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م نيملسملا نم ىثنأ وأ ركذ ٠ دبع وأ رح لك ىلع رمت نم اعاص وأ
 يف زوجي :ش ( ثيدحلا ...ىثنألاو ركذلا ىلع رطفلا ةاكز هيي هللا لوسر ضرف ) :م -هللا همحر
 وأ ثيدحلا ارقا ريدقت ىلع بصنلا زوجيو « همامتب ثيدحلا ريدقت ىلع عفرلا ثيدحلا ظفل
 . رب نم عاص فصن سانلا لدعف ءريعش نم اعاص وأ رت نم اعاص كولمملاو رحلاو هماعتو « هم

 سأر ) :م رطفلا ةقدص بوجو ببس يأ :ش ( ببسلا نأل راغصلا هدالوأ نع جرخيو ) :م
 .ديبع يبأ نعو « هتاق اذإ هنام نم هتوقي يأ :ش (هنومي

 نأ :ش ( هيلع يليو ) :مهلقث يأ هتنؤم تلمتحاو هتيافكب تمق يأ هنومأ لجرلا : تلق
 نبا نع يدؤي نأ نع دجلا ىلع مزلي ال اذهلو « دبعلاو ريغصلا دلولاك هسفنب هيلع ةيالولا قحتسم
 نع نسحلا ىورو «يصولاك راصف نبالا ةهج نم لب «هسفنب هيلع ةيالولا قحتسي ال هنأل « هنبا
 هنأل :لاق « لام هنبال نكي مل اذإ هنبا نبا نع يدؤي نأ هيلع نأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ
 ةاكز : لاقي) :م سأرلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ فاضت ) :م رطفلا ةقدص نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م تيم اك
 نأل اذهو «ةزمهلا حتفب ةرامألاو « اًببس سأرلا نوك ةمالع يأ :ش ( ةيببسلا ةرامأ يهو سأرلا
 : كلوقك « هببسم ىلإ ببسلا ةفاضإ صاصتخالا هوجو ىوقأو ٠ صاصتخالا ىلإ ةفاضإلا
 وأ كلب هتقفن تبجو نم لك :«ةرهوجلا» يفو . كلذ ريغ ىلإ نالف لاقو نالف لمعو نالف بسك
 ۰ ۰ . رطفلا ةقدص بجت حاكن وأ ةبارق
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 يف لصألاو مويلا داحتا عم سأرلا ددعتب ددعتت اذهلو « هتقو هنأ رابتعاب رطفلا ىلإ ةفاضإلاو

 يليو مهنو هنأل ‹ راغصلا هدالوأک هانعم يف وه ام هب قحلیف هيلع يليو هنوي وهو هسأر بوجولا

 ء ةيالولاو ةنؤملا مايقل هكيلامو « مهيلع

 : لاق « ةماتلا ةيالولا ربتعا - هللا همحر- ةفينح وبأو : «ةريخذلا» يف يفاوقلا لاقو

 ‹ امهلام يف اهبوجو عم امهل ةيالو ال قسافلاو نونجملا نأل « اًسكعو ادرط ةيالولا فصوو

 . ىهتنا ‹ هيلع بوجو الو ةيالو هل مکاحلاو

 ال مكاحلاف «ةماتلا ةنؤملاو ةماتلا ةيالولا اندنع ببسلا لب « طلغو أطخ هلقن : يجورسلا لاق

 هتيالو بألا ةيالواذكو <« ةنؤملا نونجملا قح يف الو هقح يف عومجملا دجوي ملف هيلع ةنؤم

 دبعلا نأ الإ« اًسكعو ادرط لطاب اهدحو ةقفنلا رابتعاو « دساف هبهذمو هسفنل رظنلا نع زجعلل

 « اندنع بهذملا ىلع ةبقرلا بحاص ىلع هرطف ةقدص بجي رخآل هتمدخو ناسنإل هب ىصوملا

 بجتالو « هيلع مهتقفن ةيدوهيلاو ةينارصنلا هتجوزو رفاكلا هدبعو « ةمدخلا بحاص ىلع هتقفنو

 بجو« هيلع هتقدص بجت الو هتقفن هيلع بجت هتقفنب ريجألااذكو « مهنع رطفلا ةقدص هيلع

 . هلوق لطبف هيلع هتقفن بجت الو هدنع هيلع هبتاکمو براهلا هدبع ةقدص
  ) ieلاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوجلا اذه :ش ( هتقو هنأ رابتعاب رطفلا ىلإ ةفاضإلاو :

 كلذك سيلو رطفلا ةقدص : لاقف « هيلإ اهتفاضإل اًببس رطفلا ناكل ةيببسلا ةرامأ ةرامألا تناك ول

 مكدنع .

 تقو يأ هتقو هنأ رابتعاب رطفلا ىلإ ةقدصلا ةفاضإ يأ « ةفاضإللاو : هلوقب باجأف

 ددعت لجأل يأ :ش ( مويلا داحتا عم سأرلا ددعتب ددعتي اذهو ) :م ةيزاجم ةفاضإ تناكف بوجولا

 . مويلا يف بسلا وه سرلا نأ ملعف « رطفلا ددعتي مل نإ سأرلا ددعتب ةقدصلا

 ناک ولو «نسأرلا داحتا عم ارج ملهو ةثلاثلاو ةيناثلا ةنسلا يف تقولا رركتب رركتي : ليق نإف

 . هداحتا عم ارركتم بوجولا ناكل اًببس سأرلا

 سأرلا راصق «نامزلا يضم رركتت يهو « ةنؤملا فصوب اببس لعج اغإ سأرلا نأب : بيجأ

 . امكح رركتلا وهو ببسلا ناكف « اًمكح هسفنب رركتلاك «هفصو رركت رابتعاب

 سار يآ :ش ( هسأر ) :م رطفلا ةقدص بوج و يف يأ :ش ( بوجولا يف لصألاو ) :م

 ‹ ةنؤملا يف يأ :ش ( هانعم يف وهام هب قحليف « هيلع يلو « هنومي وهو ) :م هيلع بجو يذلا

 ( هکیلاممو ) :م مهرومأ یلوتی يآ :ش ( مهيلع يليو « مهنومي هنأل ؛ راغصلا هدالوأك ) :م ةيالولاو

 يف يأ :ش ( ةيالولاو ءةنؤملا مايقل ) :مراغصلا هدالوأ نم :هلوق ىلعاًقطع رجل اب :ش

 .كيلامملا
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 ةفينح يبأ دنع مهلام نم ىدؤت لام مهل ناك نإف « راغصلل لام الو « ةمدخلل اوناك اذإ اذهو

 هبشأف ةنؤملا ىرجم هارجأ عرشلا نأل -هللا همحر- دمحم اًقالخ -هللا همحر- فسوي يبو

 هتجوز نع يدؤي الو ءةقفنلا

 ( ةمدخلل ) :م كيلاملا يأ :ش (اوناك اذإ ):م بوجولا نم هانركذ يذلا يأ :ش (اذهو ) :م

 نمانركذ يذلا اذه يأ :ش ( راغصلل لام الو ) :م ةاكزلا هيلع بجت ةراجتلل اوناك اذإ مهنأل :ش

 . مهل لام ال مهنوك لاح راغصلا هدالوأ نع رطفلا ةقدص بوجو

 هبصن يص و وأ هيصو يصو وأ مهدج وأ هيصو يصو وأ مهيبأ يصو وأ مهوبأ مهنع اهجرخی

 ‹« تاياورلا قافتاب يصولا ىلع بجت الو <« يباجيبسألا هركذ ةيحضألا يف هلثمو « يضاقلا

 رفز لاق هبو ءيش هيلع بجي ال هدنعف :ش (دمحم اًنالخ ):م فالخلااذه ىلع نونجملاو

 ىلع بجت الف ةدابع ةقدصلا نأل ؛ ةيرهاظلاو « رذنملا نباو هيوهار نب قاحسإو دمحأو ىعفاشلاو

 . ريغصلا

 ريغصلا ىلع بجتالف « لاملا ةاكزك ةعيرشلا يف ةاكز اهنأل «نمض ريغصلا لام نم ىدأ ولو

 هيلع هلوقل :ش (ةنؤملا ىرجم ) :م رطفلا ةقدص بوجو ىرجأ يأ :ش ( هارجأ عرشلا نأل ) :م

 ال ریغصلا ناک اذإ بألا مزلت ثيح :ش ( ةقفتلا هبشأف ):م «نونومت نمع اودأ » : مالسلاو ةالصلا

 . هلام یف همزلی لام هل ناک اذإف « هل لام

 ‹ ةيرهاظلاو < يروثلا لاق هبو :ش ( هتجوز نع ) :م رطفلا ةقدص يأ :ش ( يدۇي الو ) :م

 «دمحأو « كلام لاقو . هيف اكلام افلاخو « ةيكلاملا نم - هللا همحر- نيريس نباو ءرذنملا نباو

 . اهمداخ نعاذكو«جوزلا ىلع بج : - هللا مهمحر- قاحسإو « ثيللاو < یعفاشلاو

 نأ لبق اهسفت ىلع اهترطف بجت ةأرملا نأ ىلع ةبطاق ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاقو

 حصي ملو «شنأو ركذ لك ىلع رطفلا ةقدص) : لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأ تبثو « حكنت

 ءاهنعاهطاقسإ زوجي الف « عبتي عامجإ هيف سیلو < ربخلااذه فلاخي ام ةَ هللا لوسر نع

 . ليلد ريغب اهريغ ىلع انباحصأو

 لوقيال -هنع هللا يضر- يعفاشلا نأ وهو بيجع بجع اذه يف :مزح نبا لاقو

 نب رفعج نع باذكلا ىيحي نب ميهاربإ ةياور وهو  ملعلا يف لسرم رمأب انه ذخأ مث «لسرملاب
 .'« نونومت نمم ىلنأ ركذ دبعو رح لك ىلع رطفلا ةقدص : لاق ةي هللا لوسر نأ هيبأ نع دمحم

 ةرطفلا نأ ليلدب « ةيالولا نونوي -حص نإ- ربخلا ىنعم : هلوقب اذه نع يزارتألا باجأو

 . ٥١( /۲) مألا يف يعفاشلاو « نتسلا يف يقهيبلا هاور (۱)
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 ةاوادملاك بتاو لا ريغ يف اهنوم الو « حاكنلا قوقح ريغ يف اهيل ال هنإف ةنؤملاو ةبالولا روصقل
 ةيالولا مادعنال هلايع یف اوناک نإو رابكلا هدالوأ نع الو

 يأ :ش ( هنإف ةنؤملاو ةيالولا روصقل) :م مهباسأ اذإ بناجألاو « هتبارق يوذو « هيخأ نع همزلتال

 هتيالو ينعي :ش (حاكنلا قوقح ريغ يف ) :م هتجوز يلي ال يأ :ش ( اهيلي ال ):م جوزلا نإف

 . حاكنلاب ةديقم ةلماش ريغ ةروصقم اهيلع

 ةوسكلاو ةقفنلا نم :ش ( بتاورلا ريغ يف ) :ماهتنؤم همزلت الو يأ :ش ( اهنومي الو ) :م

 تضرماذإ :ش ( ةاوادملاك ):م تبث اذإ بتر نم يأ ةتباث يأ ةبتار عمج بتاورلاو « ىنكسلاو

 ؛رابكلا هدالوأ نع هيلع بجت ال يأ :ش ( رابكلا هدالوأ نع الو ):م بتاورلا ريغك همزلت ال اهنإف

 :ش ( ةيالولا مادعنال هلايع يف اوناك نإو ):م بناجألاك راصف هتيالو مهيلع قحتسي ال هنأل

 لاع «لمجملا» يفو «ديج عمج دايجك ليع عمج لايعلاو « اتمز ءارقف اوناك نأب هلبق اب لصاو

 ناكاذإ : «طيحملا» يفو «جاتحااذإ « لوعي لاع نم وه :«قئافلا» يفو « مهنام اذإ « هلايع لجرلا

 يف اوناك نإ راغصلا هتدفح ىلع بجت الو ءةنؤملاو ةيالولا نبالا ىلع بجت اًنونجم اريقف بألا

 . (ةفحعتلا» ىف هركذ « هلايع

 يضر- يعفاشلا لوق وهو « هيلع بجت اهن : - هللا همحر- ةفينح ىبأ نع نسحلا ىورو

 يبأ نع ناعياور «ةيلحلا» يفو . ءارقفاوناك اذإ بألا ىلع : «عيبانيلا» يفو -هنع هللا

 ال هنأ ىلع اوعمجأو « بچت ال ةياورلا رهاظ يفو ٠ بجت نسحلا ةياور يف -هنع هللا يضر-ةفينح

 . مهديبع ةرطف بألا ىلع بهت
 ريبكلا هدلو رطف ةقدص بألا ىلع بجت : -هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ نع « درجلملا» ىفو

 يف نج ول : - هللا همحر- دمحم لاقو . بجي ال نج مث ًالقاع ناك نإو ؛ اهانعم «كردأ يذلا

 اقبطم اًنونج نج نإو « هدلو نع رطفلا ةقدص هيلع بجت مل هل دلو ىتح اًنونجم لزي ملف هرغص

 امهنم دحاو لك ىلع بجت ناوبأ هل ناک ولو « هیبأ ىلع بجت يبصلا ةلزنمب وهف هرغص لاح يف
 « يباجيبسألا» يف : هلوق يف ىنارفعزلا ىكحو . - هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةلماك ةقدص

 نبا وهف امهدحأ تام نإو « ةدحاو ةقدص امهيلع دمحم دنعو فسوي يبأ عم ةفينح يبأ لوق

 . ةمحازملا لاوزل هتقدصو هئاريم يف امهنم يناثلا

 ةياور يفو . ءارقفلا راخصلا هتوخإ ةقدص ىنغلا ىلع بجت ال : «ةفحتلا» يفو

 قافتاب هيلع بجت ال اَريقف بألا ناک نإ و « بألا مدع دنع لمحلا ىلع بهت - هللا همحر-نسحلا

 - هللا همحر- دمحأ هبحتساو «روهمجلا دنع نينحلا ىلع بجت الو هتقفن هيلع بجتو « تاياورلا

 . هبجوي ملو

 هنأ -هنع هللا يضر- نامثع نع يورو « هباحصأو « دواد بهذم وهو « هبجوأ ةياور يفو
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 جرخي الو ةداع نذإلا توبثل اناسحتسا مهأزجأ مهرمأ ريغب هتجوز نع وأ مهنع ید ولو

 ةتباث ىلوملا ةيالو دلولا مأو ربدملا يفو ‹ هرقفل هسفن نع بتاكملا الو ةيالولا مدعل هبتاكم نع

 اهبوجو هدنع نإف -هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ ةراجتلل هكيلام نع جرخي الو امهنع جرخيف

 ةاكزلاك هببسب ىلوملا ىلع اهبوجو اندنعو « يفانت الف ىلوملا ىلع ةاكزلا بوجوو «دبعلا ىلع

 ىلا ىلإ يدؤيف

 نع ىتح نوطعياوناك : -هنع هللا ىضر- هبالق وبأ لاقو « ليخلا نع ناضمر ةقدص يطعي ناك

 نع [الو] « تاناويحلا رئاس نم هريغ نعالو « هسرف نع بجت ال :«يرتولا » يفو « ليحل ا
 . عوطتلا ىلع لومحم « هريغو نامثع نع يورامو «قيقرلا

 هتجوز نع ىدأ وأ يأ :ش ( هتجوز نع وأ ) :م رابكلا هدالوأ نع يأ :ش ( مهنع ىدأ ولو ) :م
 ريغب ةاكزلا ىدأ اذإ امك حصي ال نأ سايقلاو :ش ( ةداع نذإلا توبثل اناسحتسا أزجأ مهرمأ ريغب) :م

 دجوي مل نإو نيعلا ءادأب طقست نأ زوجيف « ةنؤملا ىنعم اهيف ةقدصلا نأ ناسحتسالا هجوو « اهنذإ

 اهنأل ؛ ةاكزلا فالخب «ةداع ًاتباث نذإلا ناكو « اهنع يدؤي يذلا وه جوزلا نأ ةداعلا يفو « نذإلا

 « ملسلاك رمألاب تبث ام « عاونأ ةعبرأ ناسحتسالاو « احيرص نذإلا نودب حصت ال ةضحم ةدابع

 ريثك وهو يفخلا سايقلابو « يناوألاو رابآلاو ضايحلا ريهطتك ةرورضلابو [. . . .] عامجإلابو
 يعدملا هنأل عئابلا ىلع نمثلاو بجي ال عيبملا ضبق لبق نمثلا يف افلتخا اذإ امك « هقفلا يف رظنلا

 عونلا دارملا انهو نمشلا نم يرتشملا هاعدا اب ميلستلا بوجو ركني هنأل اناسحتسا بجيو « ركنملا ال

 . يعفاشلا دنعواندنع زوجي ال يناثلا

 بجق ال ىنثتسملاو ربدملاو بتاكملا : « ةفحتلا» يفو :ش ( ةيالولا مدعل هبتاكم نع جرخي الو ) :م

 الو) :م مهل ك! ءال مهنأل ًاضيأ مهيلع بجيالو مهتقفن يف بجت ال هنأل مهرطف ةقدص هيلع

 لاق هبو «ريقف هنأل هسفن نع رطفلا ةقدص بتاكملا جرخي الو يأ :ش ( هرقفل هسفن نع بتاكلا

 لوق وهو هنع ىلوملا يدؤي مث: يدقلا يف لاقيو . دمحأو ديدحجلا يف - هنع هللا يضر- يعفاشلا

 لتخت اغنإو ءدالتيسالاو ريبدتلاب مدعنت ال اهنأل :ش ( ةتباث ىلوملا ةيالو دلولا مأو ربدملا يفو ) :م ءاطع

 . جارخإلا نم ءايلا مضب :ش ( امهنع جرخيف) :م كلذك ناك نإف « انهاه هب ةربع الو ةيلاملاب

 -كلام لاق « هلوقبو :ش ( - هنع هللا يضر - يعفاشلل اًقالخ ةراجتلل هكيلام نع جرخي الو ) :م

 ىلع ةاكزلا بوجوو دبعلا ىلع ) :م ةرطفلا بوجو يأ :ش ( اهبوجو هدنع نإف ) :م - هنع هللا يضر

 يف ةرطفلا بجتف :ش ( نالخادتي الف ) :م نافلتخم ناقح امهنأل نيبوجولا نيب يفانم ال :ش ( ىلوملا

 «دبعلا ببسب يأ :ش ( هبيسب ىلوملا ىلع اهبوجو اندنعو ) :م لوحلا مات دعب ةراجتلا ةاكزو « اهتقو

 ببسب هيلع ةاكزلا بوجوك ينعي :ش ( ةاكزلاك ) :م رطفلا ةقدص بوجو ىلوملا ىلع الو ناك ينعي

 ةينثتلا ىلإ يدؤي ينعي نونلا رصقبو ةثلثل ا ءاثلا رسكب :ش ( ىنثلا ىلإ يدؤيف ) :م ةراجتلا لجأل اًضيأ
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 اذكو « امهنم دحاو لك يف ةنؤملاو ةيالولا روصقل امهنم دحاو ىلع ةرطف ال نيكيرشلا نيب دبعلاو

 نود سوءرلا نم هصخي ام امهنم لك ىلع الاقو -هللا همحر- ةفينح يبآ دنع نينثا نيب دييعلا

 عمتجي ال هنأل عامجإلاب وه ليقو « اهنايري امهو قيقرلا ةمسق ىري ال هنأ ىلع ءانب صاقشالا

 رفاكلا هدبع نع ةرطفلا ملسملا يدؤيو « امهنم دحاو لكل ةبقرلا منت ملف ةمسقلا لبق بيصنلا

 . نيترم ةنسلا يف ذخؤي ال يأ «ةقدصلا يف يني ال » : - مالسلا هيلع -هلوق قالطإإل زوجي ال وهو

 ضعب ةاكزلا لحمو < مهسوءر ةنؤم ةقدصلا ببسو < ةيلاملا مهيف ةاكزلا ببس :تلق ناف

 . هيف ءيش الف « ًالحمو اًببس نافلتخم ناقح امهءادأف ءةمذلا ةقدصلا لحمو «باصنلا

 ةدايزلا بلطل ةقفنلاو ةنؤمللال ةراجتلل دعم انه دبعلاو « ةنؤملا ىلع ةقدصلا ىنبم :تلق

 بج ال ذئنيحف «بصعلاو « قابإلا يف امك ةقيقح طوقسلا هنإف «دصقلا مكحب اهرابتعا طقسيف

 . مهفاف نيبجاولا نيب يفانملا ال ةنؤملا وهو « بوجولا ببس لاوزل ةقدصلا

 حرص هبو « ةراجتلل ال ةمدخلل نيكيرشلا نيب نئاكلا دبعلا يأ :ش (نيكيرشلا نيب دبعلاو ) :م

 نأل :ش ( امهنم دحاو لك قح يف ةنؤملاو « ةيالولا روصقل امهنم دحاو ىلع ةرطف ال ) :م «طوسبملا» يف

 : - هللا مهمحر - دمحأو « كلامو « يعفاشلا لاق « دجوي ملو ببس نيلماكلا ةنؤملاو ةيالولا

 نيب اوناك نإ ديبعلا كلذكو يأ :ش ( نينثا نيب ديبعلا اذكو ) :م هبيصن ردقب امهنم دحا و لك ىلع

 دحاولا دبعلا يف ةرطف ال امك :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م ًالصأ مهيف ةرطف ال نينثا

 . قافتالاب امهنيب

 ءاصيألا نود يأ :ش ( صاقشألا نود سوءرلا نم هصخي ام امهنم دحاو لك ىلع : الاقو ) :م

 امهنم دحاو لك ىلع بجي ًالثم دبعأ ةسمخ امهنيب ناك ول ىنعي« بيصنلا وهو صقش عمج وهو
 الف ةعبسلاو ةسمخلاو ةثالثلاك درفلا نود جوزلا يف بجي هنأ لصاحلاو « ةبالولا روصقل يناثلا يف

 هنأ ىلع ءانب ) :م امهدنع ةتسو ةعبرأو نينثا يف بجيو « ًاقافتا عباسلاو سماخلاو ثلاثلا يف بجي

 توافتلل قيقرلا ةمسق ىري ال هنأ ىلع ءانب ةلأسملا هذه : ةفينح وبأ لاق يأ :ش ( قيقرلا ةمسق ىريال

 يأ :ش ( اهنايري امهو ) :م دبع لك يف ةلماك ةيالو نيكيرشلا نم دحاو لكل لصحي الف ‹«شحافلا

 يبأ لوق مث« لبإلاو منغلاو رقبلا ىلع اًسايق ةمسقلا نايري- امهنع هللا يضر- دمحمو فسوي وبأ

 لثم اهضعب يفو انباحصأ بتك ضعب يفو ٠ - هللا همحر- دمحم لوق لثم - هللا همحر- فسوي

 . حصألا وهو ةفينح يبأ لوق

 انئاملع نيب عامجإب نينثا نيب ديبعلا يف ةرطفلا بوجو مدع يأ :ش ( عامجإلاب وه :ليقو ) :م
 بيصنلا عمتجي ال هنأل ) :م - هللا مهمحر- ةمركعو يروثلاو يرصبلا نسحلا لوق وهو «ةثالشلا

 متي ملف دجوي ملو ةمسقلاب بيصنلا عامتجا نأل :ش ( امهنم دحاو لكل ةبقرلا متت الف ةمسقلا دعب

 يأ :ش ( رفاكلا هدبع نع ةرطفلا ملسملا يدؤيو ) :م نيكيرشلا نم دحاو لكل ةلماكلا ةبقرلا كلم
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 دبعو رح لك نعاودأ» : -هنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح يف ةي هلوقلو ء انيور ام قالطإل
 هیفو هلهأ نم ىلوملاو ققحت دق ببسلا نألو ‹ ثيدحلا «... يسوجم وأ ينارصن وأ يدوهب

 ىلع ناك ولو « هلهأ نم سيل وهو دبعلا ىلع هدنع بوجولا نأل -هللا همحر- يعفاشلا فالخ

 ‹ قافتالاب بوجو الف سكعلا

 ريبج نب ديعسو دهاجمو ءاطعو - امهنع هللا يضر- رمع نباو ةريره يبأ لوق وهو رطفلا ةقدص

 .- هللا مهمحر- دوادو قاحسإو يروثلاو يعخنلاو زيزعلا دبع نب رمعو

 هيلع -هلوق وهو بابلا لوأ يف ةبلعث ثيدح نم مدقت ام دارأ :ش ( انيور ام قالطإل ) :م

 يبنلا لوقل يأ :ش ( -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل ) :م «دبعو رح لك نعاودأ : -مالسلاو ةالصلا

 وأ ينارصن وآ يدوهي دبعو رح لك نع اودآ- امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح يف ) :م :

 نع «ىسوجملا ركذ هيف سيلو «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ ظفللا اذه :ش ( ثيدحل ا... ىسوجم

 هللا لوسر لاق : لاق -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع يمعلا ديز نع ليوطلا مالس
 فصن كولم وأ رح ينارصن وأ يدوهي ىشنأ وأ ركذ ريبك وأ ريغص لك نع رطفلا ةقدص اودأ»: ةي

 مالس ريغ هنع هدنسي مل :لاقو «ريعش نم وأ رمت نم ًاعاص وأ ريعش نم ًاعاص وأ رب نم عاص

 لوقلا ظلغو «« تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هاور ينطقرادلا قيرط نمو  "”كورتم وهو ليوطلا
 ناك هنأك تاعوضوملا تاقثلا نع يوري : لاقو « نابح نباو نيعم نباو يئاسنلا نع مالس يف

 . ثيدحلا اذه حارشلا رثكأ ركذي ملو اهل دمعتملاك

 نم يأ :ش ( هلهأ نم ىلوملاو ) :م هيلع هئالوب هنومي سأر وهو :ش ( ققحت دق ببسلا نألو ) :م

 ( يعفاشلا فالخ هيفو ) :م ركذلا ماقم ةمئاق ةرهشلا نأل ركذلا لبق رامضإب وه سيلو بوجولا لهأ

 ضعب نعو دمحأو كلام لاق هلوقب و ٠ - هللا همحر- يعفاشلا فالخ روكذملا مكحلا يف يأ :ش

 هنع لمحيو دبعلا ىلع بوجولا نأ مهنيب فالتخالل ء انلوق لثم - هللا همحر- يعفاشلا باحصأ

 - يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع بوجولا نأل ) :م نالوق هبف لحم الب ءادتبا ىلوملا ىلع وأ «ىلوملا

 بوجولا لهأ نم يأ :ش ( هلهأ نم سيل ) :م دبعلا يأ :ش ( وهو دبعلا ىلع ) :م - هنع هللا يضر

 ةقدص ضرف يب يبنلا نأ - هنع هللا يضر- رمع نبا ثيدحب لصألا اذه تابثاإل لدتسم وه

 اودأ» -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق انلو « باجيإلل ىلع ةملك نإف « دبعو رح لك ىلع رطفلا

 -رمع نبا ثيدح يف - ىلع- ةملك «ىلوملا وهو ءادألاب بطوحخ نمل بوجولاو ؛نونومت نمع
 : نيففطملا) :م € نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ# : ىلاعت هلوق يف امك نع ىنعمب - هنع هللا يضر

 نأب روكذملا سكع ىلع رمألا ناك ول يأ :ش ( سكعلا ىلع ناك ولو ) :م سانلا نع يآ ء( ةيآلا

 هللا يضر- يعفاشلا نيبو اننيب يأ :ش ( قافتالاب بوجو الف ) :م ًاملسم دبعلاو ًارفاك ىلوملا ناك

 . ٠١١( /۲) ننسلا يف ينطقرادلا هاور ()



 رايخلاو رطفلا موي رم اذإ هانعم هل ريصي نم ىلع هترطفف رايخل اب امهدحأو ادبع عاب نمو : لاق

 همحر- يعفاشلا لاقو . هل ةيالولا نأل ‹ رايخلا هل نم ىلع : -هللا همحر- رفز لاقو . قاب

 . ةقفنلاك هفئاظو نم هنأل كلملا هل نم ىلع :-هللا

 نألف هدنعامأو « هيلع بجت الف اهلهأ نم سيل رفاكلاو ةدابع ةقدصلا نألف اندنعامأ -هنع

 . ةدابعلا ءادأب اًبطاخم سيل رفاكلاو هدنع دبعلا ىلع بوجولا ناك نإو ىلوملا وهو بطاخللا

 امهدحأو ًادبع عاب نمو ) :م: « ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هل ريصي نم ىلع ) :م دبعلا ةرطف يأ :ش ( هترطفف ) :م رايخلاب نيدقاعتملا دحأ نأ لاحلاو :ش ( رايخلاب

 همحر- دمحم لوق رسف «ريغصلا عماجلا » حرش يف و « مالسإلا رخف ريسفت اذه ىنعأ :ش ( دبعلا

 (هانعم ) :م عئابلا ىلعف ضقتنا نإو « يرتشملا ىلعف عيبلا متاذإ ىنعمب رايخلا هل نم ىلع هترطف - هللا

 يف هلاق يذلا دمحم مالك رسفي فنصملا نم مالكلا اذه - هللا همحر- دمحم لوق ىنعم يأ :ش
 :ش ( قاب رايخلاو ) :م رايخلا ةدم يف ينعي :ش ( رطفلا موي رم اذإ ) :م هانعم ينعي  ريخصلا عماجلا»

 نأل « ضعبلا ةدارإو لكلا مسا قالطإ ليبق نم اذه :« هحرش» يف ريرضلا نيدلا ديمح مامإلا لاق

 . طرشب سیل رطف موي لک يضم

 ناك نإ رايخلا هل نم ىلع رطفلا ةقدص يأ :ش ( رايخلا هل نم ىلع : - هللا همحر- رفز لاقو ) :م

 طرش وأ ًاعيمج امهل رايخلا ناك نإو « يرتشملا ىلعف يرتشملل ناك نإو « عئابلا ىلعف عئابلل
 اذهلو « رايخلا هل نل يأ :ش ( هل ةيالولا نأل ) :م خسفنا وأ عيبلا مع ءاوس « اًضيأ عئابلا ىلعف عئابلا
 هل نم ىلع ةرطفلا تبجوف ةنؤملاو ةيالولاب بجت ةرطفلاو خسفنا خسف نإف « مت عيبلا زاج اذإ

 . رايخلا

 (هنأل) :م ذئموي كلم ا هل نم ىلع نوكت ةرطفلا يأ :ش ( كلم ا هل نم ىلع :يعفاشلا لاقو ) :م

 فئاظو نم يأ:ش ( هفئاظو نم ) :م قدصتلا رابتعاب ريمضلا ركذو « رطفلا ةقدص نأل يأ :ش

 لاق و« ةرطفلااذكف « ذئموي كلملا هل نم ىلع رايخلا ةدم يهو :ش ( ةقفنلاك) :م كلملا

 ركذامك - هللا همحر- رفز لوق« ريغصلا عماجلا» حرش يف اوركذو - هللا همحر-يزارتألا

 «ذئموي كلما هل نوكي نم ىلع ةرطفلا نوكت نأ سايقلاو : اولاق « يعفاشلا لوق «ةيادهلا» بحاص

 . - هللا همحر- رفز لوق وهو اولاق مث

 «طوسبملا» يف امل قفاوم - هللا همح ر- رفزو ىعفاشلا نيب روكذملا فالخلا : ىكاكلا لاقو

 روكذملا نإف ٤ «ناخ يضاق یواتف»و«رارسألا» يف ال فلاخم - هللا همحر- «يواحطلا حرشاو

 ‹ كلملا - هنع هللا يضر- رفز ربتعا: امهيف ركذ ثيح فالخلا نم باتكلا ىف ركذ ام سكع امهيف

 -دمحأو - مهنع هللا يضر- يعفاشلاو نسحلاو رفز لاق «طيحملا» يفو « رايخلا يعفاشلاو

 دنعو « هيلعف يرتشملل ناك نإو هيلعف عئابلل رايخلا نأ كلملا هل نم ىلع هترطف : - هللا همحر
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 يرتشملل كلا تبثي زيجأ ولو ‹ عئابلا كلم ميدق ىلإ دوعي هدر ول هنأل؛ فوقوم كلما نأ انلو

 ‹ فقوتلا لبقت الف ةزجانلا ةجاحلل اهنأل « ةقفنلا فالخب هيلع ىنتبي ام فقوتيف دقعلا تقو نم

 . فالخلا اذه ىلع ةراجتلا ةاكزو

 قفاوم «قيلعتلا»و (ةمتتلا» نم مهبتك يف ركذ ام نكلو« لاح لكب عئابلا ىلع-هللا همحر- كلام

 عاب وأ« قيلعتلا» يفو « رايخلا طرتشافآدبع ىرتشا ول : «مهتمتتا يف اولاقف باتكلا ىف ركذ امل

 ةرطفلاف عئابلل كلما انلق نإ .كلملا هل نم ىلع هترطفف رايخلا نامز لالهلا لهأف رايخلا طرشب

 هل نم ىلع ريصتف كلذك ةرطفلاف فوقوم كلما انلق نإو « هيلع ةرطفلاف يرتشملل انلق نإو « هيلع

 . كلما

 هيلع ينبلاف ًافوقوم ناك ام لك نأل يأ « هيلع ىنبي ام ىلع يأ :ش ( فوقوم كلملا نأ انلو ) :م
 ئابلا كلم ميدق ىلإ دوعي هدر ول هنأل ) :م عرفلا يف ددرتلا مزلتسي لصألا ىف ددرتلا نأل « كلذك

 اذه :ش ( ةقفنلا فالخب « هيلع ىنتبي ام ىلع فقوتيف دقعلا تقو نم يرتشملل كلملا تبثي زيجأ ولو

 يف ةعقاولا يأ :ش ( ةزجانلا ةجاحلل اهنأل ) :م ةقفنلاك - هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج

 . لبقي ال ام ىلع فقوتلا لبقي
 ةراجتلا ضورعب هعابف ةراجتلل دبع هل لجر هتروص :ش ( فالحل ا اذه ىلع ةراجتلا ةاكزو ) :م

 وأ .كلملا هل ريصي نم ىلع روكذملا فالخلا ىلع هتاكزف رايخلا ةدم يف لوحل ا مت مث رايخلا طرشب

 يرتشم اف رايخلا ةدم يف لوجلا لاحف ةراجتلل ًادبع عاب ول : - هللا همحر- يكاكلا لاقو

 . كلملا هل تبث نم قح يف عيبلا تقو نم رايخلا طرشب ةراجتلل

 امهلوح ًأدبمو « ةميقلا يف هيواسي ضرع رخآلوًارانيد نورشعامهدحأل هتروص : ليقو
 وأ هل رايخلا طرشب رخآلا نم هضرع نم ضورعلا بحاص عاب لوحلا رخآ يفف ءءاوسلا ىلع
 عئابلل كلملا ررقت نإف لوحلا مت مث لوحلا مامت لبق رايحلا ةدم يف ضورعلا ةميق تدادزاف يرتشملل

 . اندنع ًاضيأ كلذ هيلع بجي يرتشملل ررقت نإو .ءيش ةدايزلا ةصحب هيلع بجي

eي  
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 هتقوو بجاولا رادتم يف لصف
 بيبزلا : الاقو ريعش وأ رمت نم عاص وأ بيبز وأ قيوس وأ قيقد وأ رب نم عاص فصن ةرطفلا

 .ريغصلا عماحلا » ةياور لوألاو « ةفينح يبأ نع ةياور وهو ريعشلا ةلزنمب

 ( هتقوو بجاولا رادقم يف لصف) :م

 . هتقو نايب يفو رطفلا ةقدص يف بجاولا رادقم نايب يف لصف اذه يأ :ش

 :ش ( قيوس وأ قسيقد وأ رب نم ) :م عاص فصن رطفلا ةقدص يأ :ش (عاص فصن ةرطفلا ) :م

 فلتخا دقو « هيلإ ءايشألا هذه ركذو :ش ( ريعش وأ رمت نم عاص وأ بيبز وأ ) :م يلقملا ربلا قيوسلا

 دواد الإ هيف فلاخي ملف ةطنحلا وه ربلا اهنم« هركذنام ىلعآديدش ًافالتخا اهيف ملعلا لهأ

 قيقد الو هقيقد الو حمق هدنع زوجي الو «ريعشلاو رمتلا نم الإ بجت ال هدنع نإف « يرهاظلا

 -هنع هللا يضر -رمع نبا ثیدح يف رکذ هناف « كلذ ريغ الو بیبز الو زبخ الو قیوس الو ریعش

 . هيلع اقفتا هريغ ركذي ملف ريعشلاو رمتلا

 ئزجي ال «ةنودملا» يفو . قيقدلا كلام عنم : «ةيفارقلا ةريخذلا» يف ركذ دقف قيقدلا اهنمو

 ةعست نم ئزجت : - هللا همحر- كلام لاقو : - هللا همحر- يجورسلا لاقو . قيوسالو قيقد

 بيبح نبا دازو «طقألاو بيبزلاو رمتلاو زرألاو نخدلاو ةرذلاو تلسلاو ريعشلاو حمقلا يهو

 . ةرشع تراصف سلعلا

 . قيقدلا جارخإ نم كلام هزاجأ ام بجعلا لك بجعلا : «ىلحملا» يف مزح نبا لاقو

 - يعفاشلا لاقو «عفانملا ضعب تاوفل قيوسلا زجي مل ةلبانحلا ضعب صن قيوسلا اهنمو

 هللا ءاش نإ هنايب ءيجي ام ىلع ةرطفلا يف قيوسلاو قيقدلا زوجي ال :اضيأ - هنع هللا يضر

 . یلاعت

 صمحلا بهذملا يف ئزجيو: هللا همحر- يوونلا لاقو « كلذ ريغو ايبوللا جرخيو ءًامح

 . فالخ مهدنع نيللاو نجلا يفو « توق هنأل سدعلاو

 الإ هنم جرخي ال ينعي :ش ( ريعشلا ةلزنب بيبزلا :- هللا امهمحر- دمحمو فسوب وبأ لاقو ) :م

 امهيلوق يأ :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو ) :م ريعشلا نم ًاعاص جرخي املثم اعاص

 هللا همحر- دايز نب نسحلاو ورمع نب دسأ اهاور - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور بيبزلا يف

 يبا نع يور اذك « عاص فصن ربلا لثم بيبزلا ىنعي :ش ( ريغصلا عماحجلا ةياور لوألاو ) :م

 . ( ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر-ةفينح



 . ب هللا لوسر دهع ىلع كلذ حرخن انك :لاق -هنع

 ىنعي « خلإ رب نم- هلوق يفروكذملا ىلإ هب راشأ :ش ( عاص كلذ عيمج نع يعفاشلا لاقو ) :م

 انك لاق - هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدحل ) :م لماك عاص الإ ءايشألا هذه نم جرخيال

 ًارصتخم هنع ةتسلا ةمئألا هجرخأ اذه ديعس يبأ ثيدح :ش ( ةي هللا لوسر دهع ىلع كلذ جرخن

 وأ رح «ريبكو ريغص لك نع رطفلا ةاكز ةي هللا لوسر انيف ناك اذإ جرخن انك :لاق « ًالوطمو
 «بيبز نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص وأ ريعش نم ًاعاص وأ طقأ نم ًاعاص وأ ماعط نم ًاعاص كولع

 «ربنملا ىلع سانلا ملكف ًارمتعم وأ ًاجاح - هنع هللا يضر- ةيواعم مدق ىتح هجرخن لزن ملف

 سانلا ذخأف « رمت نم ًاعاص لدعت ماشلا رت نم نيدم نأ ىرأ ينإ : لاقف سانلا هيف ملك اميف ناكف

 . كلذب

 يعفاشلا ةجحو « تشع امدبأ هجرخأ لازأ ال ينإف انآ امأ :- هللا همحر- ديعس وبأ لاق

 عقو دقو اميس « ةطنحلا وه فرعلا يف ماعطلاو :اولاق « ماعط نم ًاعاص هلوق يف ثيدحلا اذه نم

 نأ ةهج نمانل ةجح ثيدحلااذه لعج نم ةيعفاشلا نمو «ةطنح نم ًاعاص مكاحلل ةياور يف

 . بيبزلاو رمتلا نم عاص لدب ةطنحلا نم عاص فصن لعج -هنع هللا يضر -ةيواعم

 هنأب هنع باجأ مث -هللا همحر- ةفينح يبأ دمتعم ثيدحلا اذه :- هللا همحر- يوونلا لاقو

 ةبحص لوطأ وه نمم - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم هريغو ديعس وبأ هفلاخ دقو « ىباحص لعف

 . هنم

 انهو « لوكأم لك ىلع قلطي ماعطلا لب «عونمم ةطنحلا وه فرعلا يف ماعطلا مهلوق نإ : انلق

 دهع يف جرخن انك لاق ديعس يبأ نع يراخبلا دنع هقاس ام ليلدب ةطنحلا تسيل ءايشأ هب ديرأ

 انماعط ناكو : - هنع هللا يضر- ديعس وبأ لاق « ماعطلا نم ًاعاص رطفلا موي ةي هللا لوسر

 . رمتلاو طقألاو بيبزلاو ريعشلا

 محلا ةباحصلا نم هريغ هقفاو دق : انلق « ىباحص لعف هنإ :-هللا همحر- يوونلا لوقو

 مومعلا ساتلا ظفلو « كلذب سانلا ذخأف : ثيدحلا يف هلوق ليلدب - مهنع هللا يضر- ريفضغلا

 -رمع نبا نع عفان نع ينايتخسلا بويأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ام كلذكف « ًاعامجإ ناكف

 كولمملاو رحلاو ىثنألاو ركذلا ىلع رطفلا ةقدص ةي هللا لوسر ضرف : لاق - امهنع هللا يضر

 ديعس يبأ ةفلاخم ريصت الو « ةطنح نم نيدم هب سانلا لدعف «ريعش نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص

 ءافلخلا هيف ناك اذإ اميس « عامجإلا يف حدقيال هنأل ؛ هجرخأ لازأ الف انأ امأ : هلوقب كلذل

 . اعوطت بجاولا ردق ىلع ةدايزلاب دارأ : لوقن وأ .- مهنع هللا يضر -ةعبرألا
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 نودشارلا ءافلخلا مهيفو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج بهذم وهو انيور ام انلو

 هاور امو ‹ نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

 نأب حيرصتلا هيفو «بابلا لوأ يف ىضم يذلا ةبلعث ثيدح هب دارأ :ش ( انيور ام انلو ) :م

 :م ةعامج بهذم ربلا نم عاص فصن يأ :ش ( ةعامج بهذم وهو ) :م عاص فصن ربلا نم ةرطفلا

 دبع : مهف ةباحصلا نم ةعامجلا امأ :ش ( - مهنع هللا يضر- نودشارلا ءافلخلا مهيفو ةباحصلا نم )

 ةيواعمو سابع نب هللا دبعو ريبزلا نب هللا دبعو ةريره وبأو هللا دبع نب رباجو دوعسم نب هللا
 . - مهنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأو

 نب يلعو نافع نب نامثعو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ : مهف نودشارلا ءافلخلا امأف

 حابر يب نبا ءاطعو بيسملا نب ديعس مهو «مهريغو نيعباتلا نم ةعامج بهذم وهو « بلاط يبأ

 ةمقلعو ىبعشلا رماعو يعخنلا ميهاربإو سواطو زيزعلا دبع نب رمعو ريبج نب ديعسو دهاجمو

 دمحم نب كلملا دبعو هللا دبع ةبالق وبأو فوع نب نمحرلا دبع نب ةملسوبأو ةورعو دوسألاو

 نب بعصمو دادش نب هللا دبعو كرابملا نب هللا دبعو يروثلا نايفسو « يعازوألا نمحرلا دبعو

 . - هللا مهمحر- دعس

 مكحلاو مساقلا نب نمحرلا دبعو ملاسو مساقلا لوق وهو : - هللا همحر- يواحطلا لاقو

 . «ةريخذلا» يف اهركذ - هنع هللا يضر- كلام نع يورم وهو « دامحو

 «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو « يقهيبلا هجرخأف - هنع هللا يضر- ركب يبأ ثيدح امأ

 ًالجر نإو ةطنح نم نيدم رطفلا ةاكز جرخأ هنأ ركب يبأ نع ةبالق ىبأ نع مصاع نع رمعم انربخأ

 . عطقنم اذه : يقهيبلا لاق « نينثا نيب ًاعاص هيلإ ىدأ

 دايز يبأ نب زيزعلا دبع نع يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأف - هنع هللا يضر- رمع ثيدح امأو

 دهع ىلع رطفلا ةقدص نوجرخي سانلا ناك : لاق - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع

 ترثك رمع ناك املف : هللا دبع لاقف «  بيبز وأ تلس وأ رت وأ ريعش نم ًاعاص ةي هللا لوسر
 . ءايشألا كلت نم عاص ناكم ةطنح نم عاص فصن ربلا لعج ةطنحلا

 يف لاق هنأ هنع - هللا همحر- يواحطلا هجرخأف- هنع هللا ىضر- نامثع ثيدح امأو

 . هنع لوصوم وهو : يقهيبلا لاق « ةطنح نم نيدم رطفلا ةاكز اودأ : هتبطح

 نم عاص فصن كتقفن هيلع ىرج نم ىلع : لاق هنع قازرلا دبع هج رخأف يلع ثيدح امأو
 . رمت وأ ريعش نم عاص وأ رب

 يضر-ديعس يبأ ثيدح نم - هنع هللا يضر- يعفاشلا هاور امو يأ :ش ( هاور امو ) :م

 . هللا هظفح- ينابلألا هدانسإ ححصو « ]۲٠٠[ يئاسنلاو « ]٤)١١[ دواد وبأ هاور (1)
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 ربلاو هنأ هلو دوصقملا يف نابراقتي رمتلاو هنأ بيبزلا يف امهلو « اًعوطت ةدايزلا ىلع لومحم
 لك نأل رمتلاوريعشلا فالخب « هئازجأ عيمجب امهنم دحاو لك لكؤي هنأل ىنعما يف نابراقتي
 ربلا نيب توافتلا رهظ اذهلو « ةلاخنلا ريعشلا نمو ةاونلا رمتلا نم ىقليو لكؤي امهنم دحاو

 نآ ىلوألاو ريعشلاك ريعشلا قيقد امأ . ربلا نم ذختب ام قيوسلاو قيقدلا نم هدارمو « رمتلاو
 ءاطايتحا ةميقلاو ردقلا امهيف يعاري

 عوطتلا ثيح نم بجاولا ردق ىلع ةدايزلا ىلع يأ :ش ( اعوطت ةدايزلا ىلع لومحم ) :م -هنع هللا

 ىلع اصرح نامزلا كلذ يف سانلا ناكو ةي يبنلا رمأ لقي ملو« تنك وأ انك : لاق هنأ ليلدب

 سيل اب لمتشم ريعشلاو رمتلا نإف «ريعشلاو رمتلاك ربلا سيلو صقشلا ءادأ اوهركف « تاعوطتلا
 قيقد لكأي ريقفلا نإف لوكأم هلكف ربلا امأو .لوكأم وهام ىلعو « ةلاخنلاو ةاونلا وهو « لوكأمب

 . اهيلع ربلا سايق نكي الف ريعشلا فالخب هتلاخنب ةطنحلا

 نابراقتي رمتلاو هنأ بيبزلا يف ) :م - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 هلو لوكأم ولح هنأ ثيح نم رمتلا هبشي بيبزلاف ‹ ءالحتسالاو هكفتلا وهو :ش ( دوصقملا يف

 . ةاون رمتلل امك مجع

 نابراقتي ربلاو ) :م بيبزلا يأ :ش ( هنأ ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 :ش ( هئازجأ عيمجب امهنم دحاو لك لكؤي ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لكألا وه :ش ( ىنعملا يف

 ال ءارقفلا نإف ربلا امأو « لوكأملا ىف قنأتي نم الإ هاون ىمريالو ءىش هنم ىمري ال هنإف بيبزلا امأ

 نإ امهلوق نع باوج اذه :ش ( ةلاخنلا ريعشلا نمو ةاونلا رمتلا نم ىقليو ) :م ًائيش هنم نومري

 . نابراقتي رمتلاو بيبزلا نأو « ريعشلا ةلزنب بيبزلا

 ريعشلا ةلزنم وه الو ءةاونلا هنم ىقلب رمتلا نأل رمتلا نم براقتب سيل بيبزلا نأب : باجأف
 هنم ىقلي رمتلا نوكلو « هلك لوكأم ربلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م ةلاخنلا هنم ىقلي ريعشلاو

 :م عاص فصن ربلا نمو ًاعاص رمتلا نم ةرطفلا تبجوف :ش ( ربلاو رمتلا نيب توافتلا رهظ ) :م ةاونلا

 . - هللا همحر- دمحم يآ :ش ( هدارمو )

 ذختي ام قيوسلاو قيقدلا نم ) :م - هللا همحر- يرودقلا نسحلا وبأ خيشلاو : يكاكلا لاقو

 . اهقيوسو ةطنحلا قيقد ينعي :ش ( ربلا نم

 قيقد: 'طوسبملا» يف ركذو « ريعشلا نيع لثم ينعي :ش ( ريعشلاك ريعشلا قيقد امأ ) :م

 -يعفاشلا باحصأ نم يطاغألا لاق هبو «اندنع هنيعك ريعشلا قيقدو « ةطنحلاك ةطنحل ا

 ىعاري نأ ىلوألاو ) :م ةرطفلا يف قيوسلاو قيقدلا زوجي ال هنأ يعفاشلا نع رم دقو « -هللا همحر

 امهيلع ًاصوصنم ناك اذإ ىتح :ش ( ًاطايتحا ةميقلاو ردقلا ) :م قيوسلاو قيقدلا يف يأ :ش ( امهيف

 «ربلا قيقد نم عاص فصن يدؤي نأ هريسفتو « ةميقلا رابتعاب انوكي مل نإو . ردقلا رابتعاب ىدأتي
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 ربتعت زبخلاو ‹ بلاغلل ارابتعا باتكلا يف كلذ نيبي ملو رابخألا ضعب يف قيقدلا ىلع صن نإو

 همحر- ةفينح يبأ نع ىوري اميف اًتزو رب نم عاص فصن ربتعي مث ‹ حيحصلا وه ةميقلا هيف
 ءًاليك ربتعي هنأ -هللا همحر- دمحم نعو . -هللا

 فصن ةميق هتميق غلبت ال نكلو ربلا قيقد نم عاص فصن ىدأ وأ رب نم عاص فصن ةميق هتميق غلبت

 رابتعاب زوجي : انخياشم ضعب لاق :«يناهربلا عماج» يفو . طايتحالاب ًالماع نوكي ال رب نم عاص

 ابلاغ ةطنحلا ىلع ديزي قيقدلا نأل ةميقلا رابتعاب زوجي : مهضعب لاقو «هيلع صوصنم هنأل نيعلا

 دارأو « هلبق اب لصاو اذه :ش ( رابخألا ضعب يف قيقدلا ىلع صن نإو ) :م زوجي ال ضقتنا ول ىتح

 مكجورخ لبق اودأ» لاق : يب يبنلا نأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يور ام رابخألا ضعبب

 « طوسبملا» يف اذك :« ةياهنلا» يف لاق. « هقيقدو حمق نم نيدم ملسم لك ىلع نإف « مك رطف ةاكز

 ركذف - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح رصن وبأ خيشلا ركذو : - هللا همحر- يزارتألا لاقو

 .اذكه لمكألا ركذو . ثيدحلااذه

 نيبي ملو «هركذف- مالسلاو ةالصلا هيلع- هنع يورام انلو : - هللا همحر- يكاكلا لاقو

 ثيدحلا بتك نم ةريثك بتك يف رظنلا تنعمأ دقلو « هلاح امو ثيدحلا اذه جرخ نم مهنم دحاو

 هنأ - هنع هللا يضر- ديعس يبأ نع ىور - هنع هللا يضر- يئاسنلا نأ ريغ «هيلع تفقو امف

 بيبز نم ًاعاص و ريعش نم ًاعاص وأ رت نم ًاعاص الإ ةي هللا لوسر دهع يف جرخن مل : لاق

 -هللا همحر- دمحم نيبي مل يأ باتكلا يف كلذ نجي ملو . ثيدحلا . قيقد نم ًاعاصوأ

 ( بلاغلل ارابتعا) :م «ريغصلا عماجلا»باتكلاب دارأو «ةميقلاو ردقلا نيب ةياعرلا ىلإ هب راشأ «كلذ

 ًادتبم :ش ( زبخلاو ) :م ربلا نم عاص فصن يواسي رمتلا نم عاصلا فصن ةميق نأ بلاغلا نإف :ش

 ال ةميقلا رابتعاب ةطنحلا زبخ نم نيونم ىدأ اذإ ينعي « هربخ :ش ( ةميقلا هيف ربنعي ) :م هلوقو

 . زوجي

 « ةرذلا ةلزنب ناكو صوصنلا نم ءيش يف زبخلا دري مل هنأل : - هللا همحر- يكاكلا لاق

 زبخلاو ةليكم ةطنحلا نإف « ردقلا يف هانعب سيل نكل « توقلا ىنعم يف ةطنحلا ريظن زبخلا نألو

 هب رزتحاو « ةميقلا رابتعاب هنوك ينعي :ش ( حيحصلا وهو ) :م ةميقلا رابتعاب الإ زوجي الف« نوزوم

 ةطنحلا زبخ نم نيونم ىدأ اذإف « ةميقلا رابتعا الب زوجي : اولاق ثيح نيرخأتملا ضعب لوق نع

 . ءارقفلل عفنأ هنأل « زوجي زبخلا نمف نيعلا رابتعاب قيوسلاو قيقدلا نم زاج ام هنأل « زوجي

 وب هاور :ش ( - هللا همحر- ةفيلح ىبأ نع یوری امیف ًانزز رب نم عاص فصن ربتعی مث ) :م

 يف اوفلتخا ال - هللا مهمحر- ءاملعلا نأل - هللا همحر- ةفينح يبأ نع- هللا همحر- فسوي

 لدعي اب ريدقتلا ىلع اوقفتا دقف لطر ثلثو لاطرأ ةسمح وأ لاطرأ ةينامث هنأ عاصلا رادقم

 هاور :ش ( ًالیک ربتعی هنآ - هللا همحر- دمحم نعو ) :م دیق نزولا رابتعا ىلع لیلد كلذو « نزولاب
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 وهو -هللا همحر- فسوي يبأ نع ىوري اميف قيقدلا نم ىلوأ مهاردلاو ءربلا نم ىلوأ قيقدلاو

 ركب يبأ نعو « هب لجعأو ةجاحلل عفدأ هنأل -هنع هللا يضر- رفعج يبأ هيقفلا رايتخا

 فالخ ةميقلاو قيقدلا ىف ذإ . فالخلا نم دعبأ هنأل ةطنحلا ليضفت - هللا همحر -شمعألا

 -هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- ةفينح يب دنع عاصلاو : لاق . -هللا همحر- يعفاشلا

 يقارعلاب لاطرأ ةينامث

 ةطنحلا نم نيونم لجرلا نزو ول :هل تلق : لاق ىتح « اليك ربتعی هنع - هللا همحر- متسر نبا

 نوكت دقو« نزولا ةليقث ةطنحلا نوكت دقف ال : لاق« ؟هتقدص نع زوجي له ريقفلامهاطعأو

 . اليك عاصلا فصن ربتعي ان إف « نزولا ةفيفخ

 ( - هللا همحر-فسوي يبأ نع ىوري اميف قيقدلا نم ىلوأ مهاردلاو ربلا نم ىلوأ قيقدلاو ) :م

 مهاردلا نألف قيقدلا نم مهاردلا ةيولوأ امأ « ةقفنلاب لجعأ هنألف « ربلا نم قيقدلا ةيولوأ امأ :ش

 . نيب رهاظ !ذهو « ةريثك ءايشأ اهب ىضتقي

 ءادألاف ء ةدشلا نمز يف ناك - هللا همحر- ناميلس نب دمحم لاق يبوبحملا عماج» يفو

 يبأ هيقفلا رايتخا وهو ) :م لضفأ مهاردلا ةعسلا نمز يفو « مهاردلا نم لضفأ هقيقد وأ ةطنحلا نم

 امك « قيقدلا نم ىلوأ مهاردلا نوكو « ربلا نم ىلوأ قيقدلا نوك يأ :ش ( - هللا همحر- رفعج

 . رفعج يبأ هيقفلا رايتخا وهو «فسوي يبأ نع يور

 همحر- ثيللا وبأ هيقفلا هركذام فالح  ةيادهلا» ىف هركذ يذلا اذه : يزارتألا لاقو

 لاوحألا يف لضفأ ةطنحلا عفد : لوقي رفعج وبأ هيقفلا ناكو : لاق ثيح « هرداون» يف -هللا

 عفدب يأ :ش ( هب لجعأو ةجاحلل عفدأ هنأل ):م ةعيرشلا راهظإو ةنسلا ةقفاوم هيف نألو اهلك
 .ةجاحلا

 نأ شمعألا ركب يبأ نعو يأ :ش ( ةطنحلا ليضفت - هللا همحر- شمعألا ركب يبأ نعو ) :م

 ةميقلاو « قيقدلا زوجي الو قافتالاب زوجت ةطنحلا نأل :ش ( فالخلا نم دعبأ هنأل ) :م لضف ةطنحلا

 :ش ( يعفاشلا فالخ ةميقلاو قيقدلا يف ذإ ) :م : هلوق ىنعم وهو - هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع

 . ةميقلا زاوجو ةرطفلا يف قيقدلا زاوج يف يعفاشلا فالخ لجأل يأ « ليلعتلل انه ذإ ةملك

 وهو يقارعلا لطرلاب يأ :ش ( يقارعلاب لاطرأ ةينامث دمحمو ةفينح يبأ دنع عاصلاو ) :م

 اذك دادمأ ةعبرأ يقارعلا عاصلاو « ليقاثم ةعبرأو ناقنادو مهارد ةتس راتسألاو ًاراتسأ نورشع

 نورشعو ةينامثو ةئام يدادغبلا لطرلا و« يدادغبلاب لاطرأ ةينامث : ليقو « مالسإللا رخف ركذ

 . ًامهرد نورشعو ةينامثو ةئام : ليقو « مهرد عابسأ ةعبرأو ًامهرد

 .ًامهرد نوثالثو ةئام : ليقو
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 -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو « لطر ثلثو لاطرأ ةسمخ -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 ‹ ناعيصلا رغصأ انعاص :ي هلوقل

 لوق وه - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوقو . حصأ لوألاو : - هللا همحر- يوونلا لاق

 :م فاصخلا ركب وبأ هلاق اميف اًضيأ رفز لوق وهو « ىعخنلا ميهاربإ لوقو قارعلا لهآ نم ةعامج
 وهو ) :م لطر ثلثو لاطرأ ةسمحخ عاصلا يأ :ش ( لطر ثلثو لاطرأ ةسمخ : فسوي وب لاقو)

 . :ش ( - هنع هللا يضر- يعفاشلا لوق

 يأ :ش ( ناعيصلا رغصأ انعاص -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل ) :م اًضيأ دمحأو كلام لوقو

 . بيرغاذهو « ناعيصلا رغصأ انعاص : يب يبنلا لوقل

 هللا يضر- ةريره يبأ نع هيبأ نع ءالعلا نع ةيزخ نبا نع «هحيحص» يف نابح نبا یورو

 : لاقف « دادمألارثكأ اندمو ناعيصلا رغصأ انعاص هللا لوسر اي : هل ليق ةي هللا لوسر نأ - هنع

 . ىهتنا « «نيتك رب ةكربلا عم انل لعجاو انريثكو انليلق يف انل كرابو انعاص يف انل كراب مهللا »

 نايب «ناعيصلا رغصأ انعاص :اولاق ثيح « مهيلع راكنإلا ىفطصملا كرت يفو : نابح نبا لاق

 اذه يف فالخ اذه انموي ىلإ ملعلا لهأ نيب رجي ملو« ناعيصلا رغصأ ةنيدملا عاص نأ حضاو

 معزو «ثلثو لاطرأ ةسمحخ عاصلا نأ نويزاجحلا معزف «نويقارعلاو نويزاجحل ا هلاق ام الإ  عاصلا

 . هتحص ىلع تبث ليلد ريغ نم لاطرأ ةينامث هنأ نويقارعلا

 انثدح يئاطلا ىسوم نب نارمع نع «هننس» يف- هللا همحر- ينطقرادلا ىور : تلق نإف

 يضر- سنأ نب كلال تلق : لاق يزارلا ناميلس نب قاحسإ انثدح يناسارخلا دعس نب ليعامسإ

 . هترزح انأ يقارعلاب ثلثو لاطرأ ةسمحخ لاق ؟ ي يبنلا عاص نزو مك هللا دبع ابأ اي :-هنع هللا

 -هللا همحر- ةفينح وبأ : تلق ؟وه نم : لاقف « موقلا خيش فلاخ هللا دبع ابأ اي : تلق
 لاق مث « هللا ىلع هأرجأ ام هللا هلتاق : لاقو « ًاديدش ابضغ بضغف : لاق « لاطرأ ةينامث لوقي

 عاص تاه نالف اي « كمع عاص تاه نالف اي « كدج عاص تاه نالفاي : هئاسلج ضعبل

 : مهضعب لاقف ؟ اذه يف نوظفحت ام : -هنع هللا يضر- كلام لاقف « عوصأ تعمتجاف «كتدج
 نع يبأ ينثدح : رخآلا لاقو « اب هللا لوسر ىلإ عاصلا اذه يدؤي ناك هنأ هيبأ نع يبأ ينثدح

 ترزح انأ : -هنع هللا يضر- كلام لاق . إب هللا لوسر ىلإ عاصلا اذهب يدؤي ناك هنأ هيخأ

 . ثلثو لاطرأ ةسمخ اهتدجوف هذه

 عاصلاو عاص فصن رطفلا ةقدص نأ معزي هنأ اذه نم بجعأب كثدحأ هللا دبع ابأ اي : تلق

 انءاملع انكردأ اذكه « ناسنإ لك نع مامت عاص لب « لوألا نم بجعأ اذه : لاقف « لاطرأ ةينامث

 . نيروهشم ريغ هلاجر ضعبو ملظم هدانسإ : «حيقنتلا» بحاص لاق . )٠١۱/۲( ينطقرادلا هاور (۱)
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 ‹ لاطرأ ةينامثا عاصلاب لستغيو نيلطر دملاب ًاضوتي ناک ةَ هنآ يور ام انلو

 . اذه اندلبب

 ام روهشملاو ‹« نيروهشم ريغ هلاجر ضعبو « ملظم هدانسإ :« حيقنتلا» بحاص لاق : تلف
 ‹ جحلا نم فسوي وبأ انيلع مدق :لاق ةقث وهو يشرقلا ديلولا نب نيسحلا نع يقهيبلا هجرخأ

 نع تلأسف ةنيدملا تمدقف « هنع تصحفت ءيشب ملعلا نم اباب مكيلع حتفأ نأ ديرأ ينإ : لاقف

 وه اذإف هتريعف لاقف « ءاوس يه اذإف ترظنف ايب هللا لوسر عاص اذه انعاص : اولاقف « عاصلا

 يف -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق تكرتف اًيوق ارمأ تيأرف « ريسي ناصقنب ثلثو لاطرأ ةسمخ
 لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق نم روهشملا وه اذه «ةنيدملا لهأ لوقب تذحخأو عاصلا

 . «ناعيصلا رغصأ انعاص» : ةي هلوق فسوي يبأ لوق هجو : -هللا همحر- يزارتألا

 ىلإ يزارتألا هبسني فيكف « ةي ىبنلا ظفل سيل اذه نأ نآلا هانركذ اب تملع دق : تلق

 . لاونلا اذه ىلع نورخآو لمكألاو يكاكلا كلذكو « ثيدحلا يف ادي هل نأ هاوعد عم ةي يبنلا

 اغإ اذه :ش ( لاطرأ ةينامث عاصلاب لستغيو نيلطر دملاب ًاضوتي ناك ايب هنأ يور ام انلو ) :م

 يبأ عم هنأ انه -هللا همحر- يعفاشلا ركذب حرص هنأل ءامهلو : لقي ملو ءانلو :لاق

 يف -هللا همحر- ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلااذهو « انلو : لاق كلذلف -هللا همحر-فسوي

 نيلطر دم ًاضوتي ناك يَ هللا لوسر نأ اهنم قرط ثالث يف -هنع هللا يضر- سنأ نع ١ هننس»

 حص يذلاو ‹ اهلك قرطلا هذه -هللا همحر- يقهيبلا فعضو . " لاطرأ ةينامث عاصب لستغيو
 ناك :لاق هيف «نيحيحصلا» يف يور امو « نزولا هيف سيل -هنع هللا يضر- سن نع تبثو

 مهمحر- دمحمو ةفينح يبأل يواحطلا لدتساو « عاصلاب لستغيو دملاب اضوتي ةي هللا لوسر

 -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلع انلخد :لاق « دهاجم ىلإ هدانسإب نارمع نبا نع هاور ا -هللا

 لاقف ء اذه لث لستغي يب ىبنلا ناك - اهنع هللا ىضر- ةشئاع تلاقف اًضعب انضعب ىقستساف

 اغنإو ةينامشلا يف دهاجم كشي ملف لاطرأ ةرشع لاطرأ ةعست «لاطرأ ةينامث هترزحف : دهاجم

 هللا يضر- ةشئاع نع ةمقلع نع ميهاربإ ىلإ هدانسإب اًصضيأ يواحطلا ركذو « اهقوف اميف كش
 ىلإ هدانسإب نذؤملا عيبر نع اًضيأ ىورو . عاصلاب لستغي ةي هللا لوسر ناك : تلاق -اهنع

 يفو :لاق . عاصلاب لستغيو دملاب ًأضوتي ةي هللا لوسر ناك: لاق -هنع هللا يضر رباج

 مث « عاصلاب لستغيو « نيلطر عسي ام ًاضوتي هب هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع اًضيأ «ننسلا»

 نأ تبث دق :لوقن نأ « لاطرأ ةينامث عاصلا نأ ىلع راثآلا ثيدح اذهب لالدتسالا هجو :لاق

 نع دهاجم ثيدح نم كلذ ملعف « مولعم ريغ هرادقم ناك نكل عاصلاب لستغي ناك يب يبنلا

 ملعف دملاب أضوتي ناك ةي هللا لوسر نألو « لاطرأ ةينامشب هردق ثيح -اهنع هللا يضر- ةشئاع

 )۱( ينطقرادلا هاور )۲/ ٠٥٤( ۰)۲/ ٩٤( « )۱٥۳/۲( .
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 . يمشاهلا نولمعتسي اوناكو يمشاهلا نم رغصأ وهو -هنع هللا يضر- رمع عاص ناک اذكهو

 . رطفلا موي نم رجفلا عولطب قلعتي ةرطفلا بوجوو : لاق

 نوكي نأ مزلي نالطر دما نأ تبث ناف « نالطر دملا رادقم نأ -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح نم
 . قافتاب عاص عبر دملا نأل « لاطرأ ةينامث يهو < دادمأ ةعبرأ ةالب هللا لوسر عاص

 نم رغصأ وهو ) :م لاطرأ ةينامث ينعي :ش ( -هنع هللا يضر- رمع عاص ناك اذكهو ) :م

 يمشاهلا عاصلا نأل « يمشاهلا عاصلا نم رغصأ -هنع هللا يضر- رمع عاص يأ :ش ( يمشاهلا

 يقارعلا لمعتسا ةي هللا لوسر ناكو :ش ( يمشاهلا نولمعتسي اوناكو ) :م ًالطر نوثالثو نانثا

 عاص : مالسإلا رخف لاقو . -هنع هللا يضر- رمع عاص وهو يمشاهلا ىلإ ةبسنلاب رغصأ وهو
 ميهاربإو ةحلط نب ىسوم ىلإ هدانسإب يواحطلا ركذو « -هنع هللا يضر- رمع عاص قارعلا

 . يدادغبلاب لاطرأ ةينامث يجاجحلاو « اًيجاجح هاندجوف عاصلا انرياع :الاق

 هجرخأف [....]-هنع هللا يضر- رمع عاص : -هللا همحر- مالسإلا رخف لاقو

 قافنلاو قاقشلا لهأ اي قارعلا لهأ اي : هتبطخ يف لوقيو « قارعلا لهأ ىلع ني ناكو «جاجحلا

 . اًيجاجح اعاص يمس كلذلف « -هنع هللا يضر-رمع عاص مكل جرخآأ ملأ قالخألا ئواسمو

 راتسألاو اًراتسأ نيرشع -هللا همحر- ةفينح يبأ نمز يف ناك لطرلا نأل فالح ال : ليقو

 لك دجت ثلثو لاطرأ ةسمخ باسحلا اذه ىلع لاطرأ ةينامث تلياك ام اذإف « اًمصنو مهارد ةتس

 ‹« دیدس ريغ هيف هلوقو ٠« عيبانيلا» بحاص هلك كلذ ىلع هبن «اًمهرد نيعبرأو املأ امهنم دحاو

 «طوسبملا » يف ركذ هنإف يقارعلا لطرلا ربتعا لكلا نأل « ةقيقحلا يف مهنيب اًفالتخا نأ حيحصلاو

 اراتسأ نوثالث لطر لك لاطرأ ةسمخ جارخلاو رشعلا باتك يف -هللا همحر- فسوي يب نع

 . يقارعلاب لطر ثلثو

 نورشع لطر لكو لاطرأ ةينامث وأ اًراتسأ نوثالث لطر لك لاطرأ ةسمخ :“رارسألا» يفو

 حرش » يفو . عاصلا يف ال لطرلا يف مهنيب فالتخالا : ليقو «ىفصتسملا» يفو « ءاوس اراتسأ

 نأ فالخ الو« ثلثو لطر مهدنعو « نالطر اندنع دملا نإف « دملا يف مهنيب فالتخالا « داشرإلا

 . مهدنع ماعطلا ةربعل ءانمألا نود لاطرألاب ريدقتلا مث « دادمأ ةعبرأ عاصلا

 : لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( رطفلا موي نم رجفلا عولطب قلعتي ةرطفلا بوجوو : لاق ) :م
 نم يناثلارجفلا عولطب تبثت رطفلا ةقدص بوجو تقو ينعي : يرودقلا لاق يأ ةرطفلا بوجو
 كلامو « ةياور يف دمحأو « يدقلا يف ينعي ميدقلا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « رطفلا موي

 نباو نوشجاملا نباو فرطم نباو مساقلا نبا لوق وهو « ةيكلاملا دنع روهشملا وهو « ةياور يف
 . نورخآو « روث وبأو « ثيللا لاق هبو « بهو



 وأ ملسأ نم نأ ىتح« ناضمر نم ريخألا مويلا يف سمشلا بورغب :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 وأ هکيلام نماهيف تام نم هسكع ىلعو ‹ بجت ال هدنعو اندنع هترطف بجت رطفلا ةليل دلو

 مويلاب رطفلا صاصتخاو ‹ صاصتخالل ةفاضإلا نأ انلو ‹ هتقو اذهو رطفلاب صتخي ن هل «هدلو

 ناك هيب هنأل ‹ ىلصملا ىلإ جورخلا لبق رطفلا موي ةرطفلا سانلا جرخي نأ بحتسملاو « ليللا نود

 جرخي

 لاق هبو :ش ( ناضمر نم ريخألا مويلا يف سمشلا بورغب -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 عولطب بجت : لاق نم مهنمو « اًضيأ يروثلا لوق وهو « ةياور يف -هللا همحر- دمحأو قاحسإ

 ةليل دلو وأ ملسأ نم نأ ىتح ) :م هل هجو ال -هللا همحر- يبرعلا نبا لاقو . ديعلا ةالصك سمشلا

 ىف اندنع ةرطفلا بجتف ةروكذملا ةلأسملا ىف فالخلا ةرمث نايب اذه :ش ( اندنع هترطف بجت رطفلا

 نأ اذه يف لصألا . بجت ال -هللا همحر- يعفاشلا دنعو يأ :ش ( بجت ال هدنعو ) :م ةروصلا هذه

 بوجو قلعت ال طرشلاب ءادألا بوجو قلعت « رطفلا موي نم رجفلا عولطب قلعتم ةرطفلا بوجو
 : نيتلأسم يف كلذ ةرمث رهظتو « هببس ال ءادألا بوجو طرش ةرطفلا ذإ « ببسلاب ءادألا

 قتع رطفلا موي ءاجف « رح تنأف رطفلا موي ءاج اذإ : هدبعل لاق اذإ لجرلا نأ : امهدحأ

 . دعب ال قتعلا لبق رطفلا ةقدص دبعلا ىلع بجيو « دبعلا
 رجفلا راجفناب لوجلا معاذإ ةراجتلا ةاكز ىلوملا ىلع بجت ةراجتلل ناك اذإ دبعلا نأ : ةيناثلاو

 وهو دوهعملا لصألا ىلع ناتدهاش ناتلأسملا ناتاه : -هللا همحر- يقانغسلا لاقو . رطفلا موي نم

 نع بقعتي طورشملاو ‹ طورشملا نع بقعتي طورشملاو « دوجولا ىف ةلعلا نراقي لولعملا نأ

 .٠ دوجولا يف طرشلا

 ينعي « روكذملا مكحلا سكع ىلع يأ :ش ( هدلو وأ هكيلام نم اهيف تام نم هسكع ىلعو ) :م

 دنع بجيو « رطفلا موي نم رجفلا عولط وهو ءادألا بوجو طرش ققحت مدعلاندنع بجت ال
 نم ريخألا مويلا يف سمشلا بورغ وهو ءادألا بوجو طرش ققحتل -هللا همحر- يعفاشلا

 يأ :ش ( هل) :م قافتالاب هنع ةرطفلا بجي رجفلا عولط دعب تام نمو « يح وهو ناضمر

 بورغ يأ :ش ( هتقو اذهو « رطفلاب صتخي ) :م ةرطفلا بوجو نأ يأ :ش ( هنأ ) :م يعفاشلل

 . ناضمر نم ريخألا مويلا يف سمشلا

 رطفلا صاصتخاو ‹ صاصتخالل ) :م رطفلا ىلإ ةقدصلا ةفاضإ يآ :ش ( ةفاضإلا نأ انلو ) :م

 نأ ىرت الأ « مارح هيف موصلا نأل مويلا يف وهو « موصلا داضي رطف دارم ا ذإ :ش ( ليللا نود مويلاب
 داضي ام هب دارملا نأ ىلع لدف « هب بوجولا قتلعتي الو ٠ ناضمر نم ةليل لك يف دجوي ناك رطفلا

 . موصلا

 ( جرخي ناك ةي هنأل ‹ ىلصملا ىلإ جورخلا لبق رطفلا موي ةرطفلا سانلا جرخي نأ بحتسملاو ) :م
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 ‹ ميدقتلاب كلذو « ةالصلا نع ةلأسملاب ريقفلا لغاشتي اليك ءانغإلاب رمألا نألو « جرخي نأ لبق

 ‹ زاج رطفلا موي ىلع اهومدق نإف

 يأ « ءايلا حتفب :ش ( جرخي نأ لبق ) :م رطفلا ةقدص جرخي ناك يأ « جارخإلا نم ءايلا مضب :ش

 . ىلصلملا ىلإ جرخي نأ لبق

 ىلإ جورخلا لبق ةرطفلا سانلا جرخي نأ بحتسملا : هلوق :-هللا همحر- يزارتألا لاق

 لوسرانرمأ : لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع « ننسلا »يف يورملااذهو « ىلصملا

 جرخي ناك ايب يبنلا نأ يور دقو ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق يدؤت نأ رطفلا ةاكزب ةي هللا
 . ىهتنا « ىلصملا ىلإ جورخلا لبق ةرطفلا

 ىلإ- بحتسملاو- : هلوق ركذ امل باتكلا بحاص نأل « بترم ريغ هفنص يذلا اذه : تلق

 ءيش مكح يف لولدملاو ليلدلا نأ كش الف - جرخي ناك ةي هنأل - هلوقب هيلع لدتسا هرخآ

 لولدمل ًاليلد - امهنع هللا ىضر- رمع نبا ثيدح ركذو « امهنيب ركف يزارتألا ءاجف «دحاو

 . فنصلا

 ضرعت ريغ نم ضيرمتلا ةغيصب يورو هلوق ركذ مث - جرخي ناك هب هنأل - هلوق ببسو
 يذلا انه اهو « ثيدحلا يف ادي هل نأ يعدي نم عنصب سيل اذهو هلاح امو « هجرخأ نم نايبل

 هباتك يف يروباسينلا هللا دبع وبأ مكاحلا هاور ثيدح يف روكذم -هللا همحر- فنصملا هركذ

 وبأ انثدح دحاو وار اهيف ةدايزب درفنا يتلا ثيداحألا باب يف لماك دلجم وهو ««ثيدحلا مولع»

 نع عفان نع رشعم وبأ انثدح : لاق يرمسلا مهجلا نب دمحم انثدح « بوقعي نب دمحم سابعلا

 دبع وأ رح ريبكو ريغص لك نع رطفلا ةقدص جرخن نأ ةي هللا لوسر انرمأ : لاق رمع نبا
 اهجرخن نأ انرمأي ناكو « حمق نم اعاص وأ ريعش نم اًعاص وأ بيبز نم اًعاص وأ رمت نم اًعاص

 نع مهونغأ» :لوقيو ‹ ىلصملا ىلإ فرصني نأ لبق اهمسقي ةليب هللا لوسر ناكو « ةالصلا لبق

 . '«مويلا اذه يف فاوطلا

 اليك ) :م مويلا اذه يف ةلأسملا نع مهونغأ ةي هلوق وهو :ش ( ءانغالإب رمألا نألو ) :م

 :م ءانغإلا يأ :ش ( كلذو ):مديعلا ةالص نع يأ :ش ( ةالصلا نع ةلأسملاب ريقفلا لغاشتي

 ةثالث ةيعفاشللو :ش ( زاج رطفلا موي ىلع اهومدق نإف ) :م رطفلا ةقدص ميدقتب يأ :ش (ميدقتلاب)

 يناثلا رجفلا عولط لبق زوجي : اهيناث . هلبق زوجي الو ناضمر يف اهليجعت زوجي :اهلوأ . هجوأ

 . هلبق زوجي الو ناضمر نم لوألا مويلا نم

 لاقو . رهشلا فصنب ليقو « نيموي وأ موي زوجي ةلبانحلا دنعو « ةنسلا عيمج يف زوجي اغنإ

 )١( يقهيبلا هاورو )٤/ ٠١١( فيعض رشعم وبأو « حمقلا ركذ هيف سيلو رشعم يبأ قيرط نم .
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 ‹ حيحصلا وه ةدمو ةدم نيب ليصفت الو « ةاكزلا يف ليجعتلا هبشأف « ببسلا ررقت دعب ىدآ هنأل

 نع اهورخأ نإو ريخألا رشعلا يف ليقو « ناضمر نم ريخألا فصنلا يف اهليجعت زوجب ليقو

 تقو ردقتي الف ‹ لوقعم اهيف ةبرقلا هجو نأل . اهجارخإ مهيلع ناكو ‹ طقست مل رطفلا موي

 . ملعأ هللاو . ةيحضألا فالخب « اهيف ءادألا

 دعب ىدأ هنأل ) :م اهبوجو تقو لبق اهليجعت زوجي ال :-هللا امهمحر- كلامو دايز نب نسحلا

 اهببس ررقت دعب :ش ( ةاكزلا يف ليجعتلا هبشأف ) :م هتلغ يليو هنوي سأر وهو :ش ( ببسلا ررقت
 .لوحلا نالوح وهو بوجولا تقو : ليقو « لاملا كلم وهو

 ةدم نيب ةرطفلا ةقدص ميدقت زاوج يف ليصفت ال يأ :ش ( ةدمو ةدم نيب ليصفت الو ) :م

 نب حونو بويأ نب فلخ لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه ) :م اقلطم يدقتلا زوجي لب «ةدمو

 لاق هبو «هلبق ال ناضمر رهش لوخد دعب اهي دقت زوجي : فلخ لاق ثيح -هللا مهمحر- مرم يبأ

 . -هللا همحر- يعفاشلا

 يخركلا نعو . ريخألا رشعلا يف اهليجعت زوجي : -هللا همحر- ميرم يبأ نب حون لاقو

 ىطعأ ول : لاق دمحم نع « رداونلا» يف متسر نب ميهاربإ یورو« دمحأ لاق هبو « نيمويبو موب
 يف لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ةيوار وهو « زاج نيتنسب تقولا لبق رطفلا ةقدص

 . رثكأ وأ نينس رشع ىد ول اًقلطم زوجي لب « اًقافتا عقو نيتنسلاو ةنسلا ركذو :«ةصالخلا»

 دايز نب نسحلاو يرصبلا نسحلا لاق هبو :ش ( طقست ال رطفلا موي نع اهورخآ نإو ) :م
 مايأ يضمب طقست اهنإف « ةيحضألاك رطفلا موي نع اهريخأتب طقستو « -هللا مهمحر- كلامو

 ‹ ةيلام ةقدص اهنوك ةبرقلا هجو :ش ( لوقعم اهيف ةبرقلا هجو نأل «اهجارخإ مهيلع ناكو ) :مرحنلا

 ‹ ريقفلا ةجاح عفد وهو « لوقعم ىنعم ةبرقلا هجوو « تقو لك يف ةعورشم ةبرق لام لاب قدصتلاو
 لب :ش ( اهيف ) :م ءادألا تقو ردقتي ال يأ :ش ( ءادألا تقو ردقتي الف ) :م ةلأسملا نع ءانغإلاو

 :ش ( ةيحضألا فالخب ) :م ةاكزلاك ءادألاب الإ بوجولا دعب طقست الف « هريغ ىلإ ىدعتي نأ زوجي

 ةبرق نكت ملاذهلو « ةبرق لقعت مل يهو مدلا ةقارإ اهيف ةبرقلا نأل « رحنلا مايآ يضمب طقست اهنإف
 ةقلعتم اهنأل ؛ رقتفا نإو ءادألا ريخأتب طقست الو « صنلا دروم ىلع رصتقيف مايألا هذه ريغ يف

 . (ناخ يضاقلا»و «يجلاولولا یواتف» يفاذك < لالا نود ةمذلاب

 «موصلا باتك » : هلو عبارلا دلجللا هيلي ثلاثلا دلجملا ىهتنا









 رفاسملا ةالص باب

 ةعمحلا ةالص باب

 نيديعلا ةالص باب

 . .ةقدص ليجاجعلاو نالمحلاو نالصفلا يف سيلو لصف
 لالا ةاكز باب



 . .. رشاعلا ىلع رمي نميف باب
 0. زاکرلاو نداعملا يف باب
 . . . . رامثلاو عورزلا ةاكز باب

 هيلإ تاقدصلا عفد زوج ام باب

 .erse رطفلا ةقدص باب
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